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Ve hře je
PŮL MILIARDY!

Miroslav Pišťák

MĚSTO

vs.

Richard Morávek

MANTHELLAN

Nikdy víc! Mladá žena z Prostějova by něco podobného už nechtěla znovu prožít. Proto celý případ nahlásila
na policii...
Ilustrační foto: internet
Prostějov/mls, pk

Ženy, dávejte si bacha! Po Prostějovsku se totiž pohybuje jistý chlapík, který
má doma asi tak málo sexu, že s pobídkami tohoto druhu obtěžuje nejen
mladé dívky! Nelze tudíž vyloučit, že při příštím rajdění osloví s nechutnou nabídkou kteroukoliv z vás... A může se snadno stát, že už nebudete mít tolik
štěstí, co něžnější polovičky lidstva, které si nechutnost prožily, naštěstí však
citelnější újmu neutrpěly. Kriminalisté se jedním konkrétním případem již zabývají, výtržníka se jim zatím
dopadnout nepodařilo.
INZERCE

9 771212 667008
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Prostějov/mik - Napětí mezi
Manthellanem a prostějovským magistrátem je nyní
výbušné jako hromada
semtexu. Společnost, která
hodlá v Prostějově postavit

obrovské obchodní centrum, ní okamžité nápravy hodlá livější bude zítřejší jednání
se bouří proti novému územ- soudní cestou požadovat až Zastupitelstva statutárního
nímu plánu města a bojí se 500 milionů korun! Bouři města Prostějova. Vyjdou
o svoji miliardovou investici. ve sklenici vody pak přidala zastupitelé společnosti vstříc,
Jak vyšlo v uplynulých dnech informace, že Manthellan se nebo nechají město přijít na
najevo, v případě nesjedná- ocitl v insolvenci! O to bouř- buben?
Podrobnosti o celém sporu včetně reakcí obou stran najdete na straně 6 dnešního vydání!

Krimi
168 hodin
s městskou policií
Převrácený „hajzlík“

Prapodivnou zábavu zatím neznámých pachatelů řešili strážníci uplynulý čtvrtek 18. září, kdy
už poněkolikáté zjistili shozenou
toaletu TOI-TOI v Tylově ulici.
Jen co pracovníci toaletu postaví,
netrvá dlouho a opět leží převrácená na zemi. Zatím se nepodařilo pachatele chytit.

Není to bezdomovec...
Předminulou sobotu 13. září odpoledne bylo na linku 156 přijato
sdělení o bezdomovci, který leží
na schodech u vchodu do domu
a spí. Hlídka na místě ale zjistila,
že se nejedná o muže bez domova, ale o tamějšího bydlícího. Jeho přítelkyně totiž nebyla
doma, a tak chtěl na ni chlapík
počkat a přitom usnul. Sousedé
potvrdili jeho výpověď.

Pes si otevřel dveře!
K neobvyklému odchytu vyjížděli strážníci ve středu 17. září
po poledni, a to na základě telefonického sdělení. Oznamovatel
uvedl, že v chodbě panelového
domu pobíhá pes. Strážníci
zkontaktovali majitelku a poté
vyšlo najevo, jak se pes dostal
ven z bytu. Její syn při odchodu
do školy dveře neuzamknul,
p
jje zabouchnul. Pes si však
pouze
otevřel dveře sám! Žena si čtyřnohého tuláka zajistila.

Stařenka v bytě upadla
Předminulou sobotu 13. září
před půlnocí vyjížděli strážníci
na základě telefonického sdělení
muže, který uvedl, že sousedka volá o pomoc, a to zřejmě
z důvodu pádu na zem. Na
uvedenou adresu byli přivoláni
i hasiči. Po otevření bytu bylo
zjištěno, že devětaosmdesátiletá žena se vrátila z výletu a při
vstupu do bytu tak nešťastně
upadla, že nemohla vstát. Navíc
si povšimla rozházených věcí
a vysypaných zásuvek. Z tohoto
y na místo přivolána
p
důvodu byla
hlídka Policie ČR, která si celou
událost převzala.

Potyčka na parkovišti
Spor mezi muži na jednom
z prostějovských parkovišť vyústil v neděli 14. září ráno v potyčku. Napadený chtěl druhému
řidiči zabránit v odjezdu, proto
mu poničil ovládání zámku dveří
p
auta,, za což jjejj ppoškozenýý napadl
a přitom mu roztrhl tričko. Škodu
na vozidle si majitel vyčíslil na jeden tisíc korun a majitel trička na
dvanáct stovek. Viditelné zranění
žádný z nich neměl. Věc byla postoupena správnímu orgánu pro
podezření z přestupku proti majetku a občanskému soužití.

Vyhrožoval rodině,
skončil na záchytce
Opilý muž se předminulou neděli 14. září večer velice hrubě
choval nejen ke své manželce,
ale i k jejímu otci. Toho se zastal jeho syn. Opilec se choval
velice agresivně, takže přivolaní
strážníci mu nasadili pouta. Dechovou zkouškou bylo u rabiáta
zjištěno 2,24 promile alkoholu
v dechu. Pětačtyřicetiletý násilník putoval okamžitě na záchytnou stanici do Olomouce.

Cigarety dětem
Uplynulý čtvrtek 18. září po
šestnácté hodině při kontrole
městské tržnice přistihli strážníci
mladistvého, jak rozdává cigarety osobám zjevně mladším
osmnácti let. Tímto se šestnáctiletý mladík dopustil přestupku.
Jelikož nebyl schopen na místě
předložit občanský průkaz ani
j ý doklad totožnosti,, skončil
jiný
nejprve na služebně Policie ČR
a po ověření jeho nacionálií mu
na místě byla hlídkou uložena
bloková pokuta.
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Prostějovský VEČERNÍK, pondělí 22. září 2014

NADÁVAL DCEŘI I MANŽELCE, POLICIE HO VYHODILA Z DOMU!
Muž se podobného jednání dopustil poněkolikáté, nahlášen byl až nyní...

Případy domácího násilí se na Prostějovsku množí.
A také v uplynulém týdnu policisté realizovali další
institut vykázání. Na deset dní z domu se musel pakovat padesátiletý muž, který vulgárními nadávkami
častoval jak dceru, tak manželku... Více už nám
k případu sdělila sama Policie ČR, která ovšem odmítla sdělit identitu provinilce i jejich obětí.
Prostějovsko/mik
„V úterý šestnáctého. září v pozdních odpoledních hodinách padesátiletý muž velmi vulgárně
nadával své dvaadvacetileté dceři
a rovněž od sebe o dva roky starší
manželce. Dcera z domu odešla
a vše oznámila na policii,“ potvrdila případ Irena Urbánková,

tisková mluvčí Krajského ředitelství Policie ČR Olomouckého kraje s tím, že k fyzickému
napadení nakonec nedošlo, ale
přivolaní policisté neurvalého
chlapíka přesto zajistili a převezli na služebnu. „Provedli u něho
dechovou zkoušku, na jejímž
základ mu naměřili 1,21 promile alkoholu v dechu. Následným

Vyhostili UKRAJINCE
Prostějov/mik - Z Prostějova se bude co nejdříve
pakovat Ukrajinec, který
v republice pobývá bez platného víza. Přitom už jednou
ho soud vyhostil, muž si však
z tohoto rozhodnutí nic nedělal.
„Policisté z oddělení cizinecké
policie v Prostějově zahájili
správní řízení o vyhoštění devětačtyřicetiletého muže, občana
ukrajinské národnosti. Provedeným šetřením zjistili, že na
území České republiky pobý-

vá neoprávněně, bez platného
víza. Při prověřování všech
skutečností zjistili, že cizinec má
Okresním soudem v Prostějově
uděleno soudní vyhoštění na
dobu neurčitou. Nyní je podezřelý ze spáchání přečinu maření výkonu úředního rozhodnutí
a vykázání, za který mu, v případě prokázání viny, hrozí až tříletý pobyt za mřížemi,“ prozradila
Irena Urbánková, tisková mluvčí Krajského ředitelství Policie
ČR Olomouckého kraje.

www.vecernikpv.cz
www.vecernikpv
.cz

šetřením zjistili, že se muž takového jednání v minulosti dopustil
několikrát, ženy však na policii
nikdy nic nehlásily,“ informovala
Večerník Urbánková.
Na základě všech zjištěných
skutečností využili policisté svého oprávnění a muže
na dobu deseti dnů vykázali
ze společného obydlí a jeho
bezprostředního okolí do
vzdálenosti padesáti metrů.
„Úterní incident je šetřen samostatně jako podezření ze
spáchání přestupku proti občanskému soužití, který bude
po zadokumentování oznámen
příslušnému správnímu odboru k projednání,“ dodala mluvčí krajské policie.

Hrnec přetekl. Dlouho si dcera s matkou nechaly od muže líbit
jeho agresivní chování, tentokrát ale už zavolali policii.Ilustrační foto

Foto: Policie ČR

TOTÁLNĚ NA ŠROT!
Prostějov/mik - Tak tohle strážníci snad ještě nezažili! Hodová
zábava zřejmě totálně zmohla
čtrnáctiletou dívčinu, kterou
lidé našli bezvládně ležet u Společenského domu v Komenského ulici. Lolitka byla přitom
totálně opilá!
„V sobotu třináctého září o půl
jedenácté v noci nahlásil občan
na linku 156 opilou slečnu ležící
v Komenského ulici. Strážníci
dívku nalezli ve značně podnapilém stavu, kdy nebyla schop-

na samostatného pohybu ani
komunikace. Okamžitě byla
přivolána záchranná služba,
která alkoholem zmoženou
slečnu převezla rychle do nemocnice,“ prozradila Jana
Adámková, tisková mluvčí
Městské policie v Prostějově
s tím, že o celé události byla informována Policie ČR, která si
věc převzala k dalšímu šetření.
Podle exkluzivních informací
Večerníku byla dívka tak opilá,
že strážníci ji na místě ani ne-

podrobovali dechové zkoušce.
Jejich snahou bylo totiž okamžitě dostat slečnu do nemocnice. Tady jí lékaři samozřejmě
odebrali krev za účelem zjištění
hladiny alkoholu.
Státní policisté nyní prověřují, kdo dívce alkohol poskytl.
Jestliže bude zjištěno, že mladou slečnu „zlil“ někdo vědomě, jedná se o trestný čin podání alkoholu dítěti. V takovém
případě hrozí viníkovi až roční
vězení.

Nikola Hebelková se narodila 17. října 1997 a prostějovští policisté po ní vyhlásili celostátní pátrání jako
po pohřešované v pondělí 8.
září. „Bezmála sedmnáctiletá dívka je 155 centimetrů
vysoká, má hubenou postavu, modré oči a plavé blond
rovné vlasy. Hovoří výborně německy a anglicky,“
sdělila Večerníku Martina

Vlachová, tisková mluvčí
Krajského ředitelství Policie
ČR Olomouckého kraje.
Další podrobnosti o jejím
zmizení ale k údivu Večerníku odmítla komentovat
s tím, že údajně není potřeba při pátrání po dívce
spolupráce s veřejností.
Celou věc prý má v kompetenci Odbor sociální
péče o děti, na jehož infor-

mace nás také odkázala.
A tak jsme tedy příslušný
odbor kontaktovali, avšak
jeho vedoucí ale nevycházel z údivu. „Paní policejní
mluvčí přece určitě ví, že
nemůžeme podávat informace o třetích osobách,
tedy ani v případě této
dívky. Dost mě udivuje,
že vás policie odkázala
na nás..,“ pokrčil rameny

Jaroslav Svozil, vedoucí
odboru sociální péče prostějovského magistrátu
s tím, že nám skutečně nic
bližšího říct nemůže.
Proč je tedy mladistvá Nikola Hebelková v celostátním policejním pátrání, se
Večerník a tudíž ani veřejnost nedozví. Komu tento
„bobřík mlčení“ pomáhá,
však těžko říct...

ze soudní síně...

„ZEDNÍCI“ OBRALI STÁT NA DANÍCH O MILIONY KORUN
Jednatelé společnosti Wikom předložili „finančáku“ spoustu falešných faktur

Prostějov/mls - Zdravotnictví,
školství či policie. Tam všude
chybí peníze. Důvod je ten, že
výběr daní není takový, jaký
by mohl a měl být. Státní dluh
se přitom stále zvyšuje. Současná vláda na situaci reaguje
zvyšováním daní, na což doplatí zejména poctiví podnikatelé,
kteří veškeré poplatky řádně
platí. Ti, kteří se tomu v rozporu se zákonem vyhýbají, tak
zřejmě budou činit i nadále.
„Finančák“ a následně i policie
a soud si pořádně došlápne jen
na několik málo z nich...
Minulé úterý stanuli před prostějovským soudem Zdeněk Čech
a Pavel Pospíšil. Dostali se sem
coby jednatelé společnosti Wi-

faktury. „V našem účetnictví
jsem faktury odběratele Wikom
neobjevil. Evidentně jsou jiné
než ty, které využíváme. Odlišná je hlavička i razítko. Sortiment, který měla firma Wikom
na základě předložených faktur
od nás odebrat, sice na skladu
máme, významně se však liší
jeho cena,“ vypověděl na policii
zástupce společnosti Baumax.
Podobně hovořili i jednatelé
dalších společností dodávajících
zejména stavební materiál. Právě na základě těchto falešných
faktur za nikdy neodebrané zboží však společnost Wikom stát
požádala o vrácení DPH, díky
V neprospěch obou obžalova- čemuž si během pár let nezákonných hovoří zejména falešné ně přišla na miliony korun.

kom zabývající se především
zednickými pracemi. Státní zástupkyně oba Prostějovany žaluje
ze zkrácení daně. Z nezávislého znaleckého posudku přitom
vyplývá, že od roku 2009 do
září 2011 díky neoprávněnému
nadměrnému odpočtu DPH stát
připravili asi o 2 331 000 korun.
Další téměř milion korun jim měl
„za prsty“ zůstat díky zmanipulovanému výpočtu daně z příjmu
právnických osob.

Na tato závažná obvinění oba
obžalování v podstatě nijak nereagovali. Pouze Zdeněk Čech
vznesl námitku vůči jedné
z celé řady zřejmě falešných
faktur. Podle něj doklad znějící
na částku sedmašedesát tisíc korun měla být skutečně proplacena. Pavel Pospíšil pak po většinu
doby hlavního líčení mlčel.

Podobné „kejkle“ s daňovými přiznáními provádí
řada podnikatelů a stát kvůli
tomu na daních nepochybně
přichází o miliardy korun.
Zabránit by jim měl v první
řadě Finanční úřad, v extrém-

ních případech přichází na
řadu policie a soud. Pokud
se kriminalistům zdaří věc
skutečně důsledně prošetřit,
dostanou se k soudu objemné spisy, v nichž se orientuje snad jen zdatný „cifršpion“. Obzvláště náročné pak
v těchto kauzách bývá stanovení výše způsobené škody.
Přestože se v tomto případě
obžalovaní k částce přesahující
v souhrnu tři miliony korun,
o které měli stát obrat, nijak
obsáhleji nevyjádřili, bude muset soud v této souvislosti ještě
vyslechnout soudního znalce
z oboru ekonomika. I proto rozsudek dosud nepadl a jednání
bylo odročeno.

po kvartetu hledaných

Sebrali i hračky

Minulý pátek 19. září v nočních hodinách se vloupali po
předchozím rozbití skleněné
výplně u vchodových dveří do prodejny v Ptenském
Dvorku dva dosud neznámí
pachatelé. Z prodejny ukradli
přesně nezjištěné množství
cigaret různých značek, cukrovinek a dětských
ý hraček.
Škoda byla vyčíslena na třináct tisíc korun.

Okraden na Hloučele

Uplynulou středu 17. září
v odpoledních hodinách
byl při průjezdu lesoparkem Hloučela okraden
jednasedmdesátiletý
senior. Když tudy projížděl na
kole, neznámý pachatel mu
v nestřeženém okamžiku
z odkládacího košíku elektrokola odcizil tašku s celým
obsahem. Pán v ní měl osobní
doklady, klíče, devět set korun
a doklady k účtům. Způsobil
mu tím škodu za 970 korun.
Policisté případ prověřují pro
podezření ze spáchání přečinu
krádeže, za který pachateli, v
případě jeho zjištění, hrozí až
dvouletý pobyt za mřížemi.

Kapsář si vydělal

Dvaačtyřicetiletý muž se stal
uplynulou sobotu 20. září
v podvečer terčem útoku neznámého kapsáře v prodejně
na ulici Konečná v Držovicích. Lapka mu zcela nepozorovaně ukradl ze zadní kapsy
kalhot peněženku. Muž přišel
o více jak tři tisíce korun.

Za chvíli kolo fuč!

Předminulou neděli 14. září
se ztratilo pánské jízdní kolo
z chodbyy domu v Prostějově na ulici Šárka. Majitel
si trekové kolo uzamknul
zámkem na společné chodbě
domu kolem dvanácté hodiny, ale když chtěl kolem půl
třetí s kolem odjet, již zde
nebylo. Krádeží mu zloděj
způsobil škodu přes pětadvacet tisíc korun. Za osm
měsíců letošního roku bylo
na Prostějovsku odcizeno
dvaašedesát jízdních kol, kdy
celková škoda je pětsetdevatenáct tisíc korun. Policistům
se podařilo necelých padesát
procent krádeží objasnit.

Vytrhal světla

Prostějov/mik

Prostějovská policie vyhlásila celostátní pátrání
po čtveřici osob, která je
podezřelá z trestné činnosti a skrývá se před
spravedlností na neznámých místech. Strážci
zákona žádají veřejnost
o pomoc při jejich dopadení. Prostějovská policie žádá občany, aby v případě
zjištění místa pobytu uvedených osob neprodleně
kontaktovali kterékoliv
oddělení Policie ČR prostřednictvím bezplatné linky 158 nebo zavolali přímo
Službu kriminální policie
a vyšetřování v Prostějově
na tel. číslo 974 781 326.

Pětasedmdesát
Pět
d d át tisíc
ti í z auta!
t!

O tom, že auto skutečně není
trezor, se mohl přesvědčit
jednatřicetiletý muž, kterého
zatím neznámý pachatel ve
středu 17. září v odpoledních
hodinách okradl o ledvinku
s celým obsahem. Tu nechal
v kabině uzamčeného nákladního vozidla zaparkovaného u jedné z budov v
Hrubčicích. Když se k němu
zhruba za dvacet minut vrátil,
ledvinka už v kabině nebyla.
Měl v ní přes pětasedmdesát
risíc korun. Neznámý pachatel mu pak způsobil škodu
ještě o osmsetpadesát korun
vyšší. V případě zjištění pachatele mu za přečin krádež
hrozí trest odnětí svobody
v rozmezí od jednoho roku
do pěti let.

Čtrnáctiletá dívka ležela u „kaska“

Dívka z Prostějova ZMIZELA! Pátrá po ní policie vůbec?
Prostějov/mik - Už
od pondělí 8. září je
v databázi celostátně
hledaných osob pohřešovaná sedmnáctiletá
NIKOLA HEBELKOVÁ
z Prostějova (na snímku). Jak ale vyplývá
z vyjádření mluvčí
strážců zákona, policisté pomoc veřejnosti prý
nepotřebují...

ČERNÁ KRONIKA

MILAN ŠMEHLÍK

JAKUB KEJNAR

SANTINO HORVÁTH

LUDĚK KŘUPKA

se narodil 11. března 1997 a trvalé bydliště má hlášeno v okrese
Prostějov. Na hledaného vyhlásila prostějovská policie celostátní
pátrání dne 12. září 2014. Jeho
zdánlivé stáří je v rozmezí od 16
do 17 let, měří 175 centimetrů,
má hubenou postavu, hnědé oči
a hnědočerné vlasy.

se narodil 7. května 1995 a trvalé bydliště má hlášeno v okrese
Prostějov. Na hledaného vyhlásila prostějovská policie celostátní
pátrání dne 23. července 2014.
Jeho zdánlivé stáří je v rozmezí
od 18 do 19 let, měří 170 centimetrů, má hubenou postavu,
modré oči a plavé blond vlasy.

se narodil 4. června 1997 a trvalé bydliště má hlášeno v okrese
Prostějov. Na hledaného vyhlásila prostějovská policie celostátní
pátrání dne 11. září 2014. Jeho
zdánlivé stáří je v rozmezí od 16
do 17 let, měří 180 centimetrů,
má hubenou postavu, hnědé oči
a hnědoryšavé rovné vlasy.

se narodil 26. srpna 1978 a trvalé bydliště má hlášeno v okrese
Prostějov. Na hledaného vyhlásila prostějovská policie celostátní
pátrání dne 5. května 2014. Jeho
zdánlivé stáří je v rozmezí od
35 do 36 let, měří 170 centimetrů, má střední postavu, šedé oči
a hnědoryšavé rovné vlasy.

Ze spáchání přečinu krádeže
je podezřelý zatím neznámý
pachatel, který někdy v noci
z neděle 14. na pondělí 15.
září poškodil zámek dveří
do jednoho z domů v ulici
Jana Zrzavého v Prostějově.
Následně poškodil i zámek
na dveřích obou vchodů do
sousedního domu, do kterého vnikl. Z chodby suterénu
domu pak strhl a odcizil tři
stropní světla. Celková škoda
byla vyčíslena na osm tisíc
korun. V případě zjištění pachatele mu hrozí až dvouletý
pobyt za mřížemi.

Zpravodajství
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NEUVĚŘITELNÉ: Exekutoři DRSNĚ Investiční b mba do sportu a kultury!

VYMÁHAJÍ peníze i pro „šmejdy“!

Prostějov/m - Tomu se říká výsměch! PřestoProstějov/mls
podl mnohých patří takzvaní šmejdi do
že podle
krim
kriminálu,
exekutoři pro ně stále s buldod
čí důsledností
vymáhají peníze od jejich
na
napálených
zákazníků. A mají z toho
v
výborný
kšeft. Zejména senioři totiž
pod obrovským tlakem nakonec zaplatí nejen za předražené a nekvalitní zboží, které nikdy nevyužili,
ale další desítky tisíc korun z nich
doslova „vyrazí“ exekutoři. Ti si
v České republice za své služby
účtují jednoznačně nejvyšší taxu
v Evropě! Konkrétní případ musel
nedávno řešit i jeden Prostějovan,
který se se svým příběhem exkluzivně svěřil Večerníku...

Nečekané, ale o to příjemnější. A je to tady! To, o čem se šuškalo již delší dobu, se stane skutečností. V Prostějově na místě bývalého
koupaliště Za Kosteleckou ulicí se již v roce 2016 začne stavět multifunkční hala, v níž bude fungovat Národní olympijské centrum pro tenis
a volejbal, ale také společenské vyžití. Více než stomilionová investice přitom nemá stát město ani korunu, vkladem magistrátu se stanou
samotné pozemky. Dalšími nositeli projektu jsou Olomoucký kraj, marketingová společnost TK PLUS a pochopitelně stát, přičemž právě
Ministerstvo školství mládeže a tělovýchovy poskytne potřebnou finanční injekci.
NEVĚŘÍTE? ČTĚTE v rámci dnešního přídavku „SPORTOVNÍ MENU EXTRA“ na straně 33!

více se dočtete
na straně 13

Foto: archiv Večerníku

OBČAN PROSTĚJOVA NEBUDE od prvního ledna příštího roku DLUŽIT ANI KORUNU!
„Ekonomika města je v dobré kondici, není třeba blanických rytířů,“ zdůrazňuje Radek Zacpal

Ekonomická situace Prostějova? Ideální i bez
růžových brýlí! Čtyřleté volební období současného zastupitelstva pomalu ale jistě končí, takže
je čas na bilancování. Co se týká ekonomického
hospodaření, ostatní města včetně miliardově
zadlužené Olomouce a finančními maléry sužovaného Přerova mohou Prostějovanům jenom
závidět. Vyrovnané rozpočty, tučné finanční rezervy, po Praze druhý nejlepší rating v České
republice. A co víc, už od prvního ledna 2015
nebude Prostějov dlužit nikomu ani korunu! Lze
vůbec v ekonomickém prostředí dosáhnout víc?
Prostějov/mik
„Za hospodaření města hovoří
jedině fakta, nikoliv domněnky.
A pokud srovnám ekonomické
výsledky Prostějova s jinými statutárními městy v Olomouckém kraji, tak musím říct,
že jsme na tom velmi dobře.
Prostějov nemá miliardový
dluh jako Olomouc a není ani
zmítán skandály spojenými se
zadáváním veřejných zakázek
jako sousední Přerov,“ konstatoval Radek Zacpal, prostějovský zastupitel a předseda
finančního výboru.
Ratingem vydaným agenturou Moody’s s výsledkem
Aa1.cz - výhled pozitivní, se
řadí Prostějov mezi šampiony v České republice.

A jak už Večerník dříve informoval, k 1. lednu 2015 bude
Statutární město Prostějov
a jím zřízené organizace bez
dluhů, lidově řečeno, v rámci
městských financí se rovná
dluhová služba nula korun
na občana města! Tuto skutečnost vnímají ekonomové
jako velmi pozitivní a ojedinělý jev v hospodaření měst
a obcí v celé republice. „Další
kladnou skutečností, která dokazuje velmi dobré hospodaření města, je fakt, že magistrát zadává veřejné zakázky
formou elektronických aukcí,
které jsou nejtransparentnějším způsobem pro výběr
dodavatelů. Podařilo se také
zvýšit příjmy do městského
rozpočtu z městské organi-

OBŘÍ POKLAD:

To budou řízky!

Prostějov/mik - O tom, že houbaři v těchto dnech prožívají doslova
žně, není třeba pochybovat. Ovšem úlovek, se kterým se na začátku
minulého týdne přišel pochlubit do redakce Večerníku Lukáš Kaprál, bere opravdu dech.
„Takové krasavce nacházím každý rok, vím kam na ně chodit. Jedná se o vatovce obrovského a je poměrně vzácný. Zvlášť v takové
velikosti,“ poučil nás Lukáš Kaprál, který pochopitelně nehodlal
prozradit místo nálezu této obří houby. Šťastný houbař měl ovšem
jasno v tom, že rodina bude mít z houby řízky na celý měsíc. „Je
to opravdová delikatesa,“ podotkl právě k řízkům z tohoto bezmála
tříkilového vatovce Lukáš Kaprál.

A pořád
rostou...

Výdaje na MHD – FTL, a.s. (2010 – 2013)

Zdroj: Magistrát
města Prostějova

Poplatek za „komunální odpad“ (2010 – 2013)
výdaje na odpad celkem
pĜíjem z poplatkĤ
doplatek mČsta
pĜíjmy z tĜídČní odpadĤ
(Eko-kom, a.s.)

2010
44 322 495
19 635 549

2011
43 259 077
20 572 284

2012
43 540 702
21 564 774

2013
43 819 217
23 747 283

24 686 946
5 672 453

22 686 793
5 632 929

21 975 928
4 608 513

20 071 934
4 746 254

zace Lesy města Prostějova.
Při uplatňování příjmu daně
z nemovitostí se město drželo
v rámci novely zákona z roku
2012 na nejnižším možném
indexu zvýšení a k dalšímu
navýšení této daně v následujících letech již nedošlo. Je vidět
jasný cíl, šetřit peněženku občanům,“ zdůrazňuje další fakta

i záměr stávajícího zastupitelstva Radek Zacpal.
Pozitivním krokem vedení
radnice bylo nastavení výše
příjmů v roce 2011, kdy byl
velký výpadek při výběru
daní. Město proto nemuselo
provádět drastická opatření
v rámci hospodaření, která by
měla následně vliv na chod

magistrátu. Jeho vedení se také
po tuze komplikovaných jednáních podařilo vyřešit konečné finanční vyrovnání se sousedními
Držovicemi. „Město Prostějov
nešlo cestou líbivé politiky, jako
je jízdné MHD zadarmo nebo
odpuštění poplatku za likvidaci, odvoz a třídění komunálního odpadu. Takové kroky ve-

Karle, SBOHEM!

Prostějov/mik - Býval to nezmar, co se týká
účasti na fotbalových i hokejových utkáních v Prostějově a okolí. Jak už Večerník
v minulém čísle přinesl smutnou zprávu,
řady sportovních fanoušků navždy opustil
Karel Brzobohatý, kterého si pamětníci nedovedou představit bez jeho pověstné tříkolky. Bez ní se populární Kája, postižený
od narození mozkovou dizfunkcí, neobešel.
Uprostřed minulého týdne se s ním však
přišli rozloučit jen ti nejvěrnější...
Reportáž z pohřbu najdete na straně 13

Magistrát v plusu. Prostějovský zastupitel a předseda finančního výboru Radek Zacpal (na snímku ve výřezu) hodnotí ze své pozice hospodaření města za uplynulé čtyři roky.
Foto: archiv Večerníku
dou v konečné fázi k tomu, že
u MHD dochází ke zvýšení počtu přepravovaných osob a tlaku
na zvýšení počtu linek, s čímž je
následně spojen nárůst finančního příspěvku k provozu MHD.
Podobná skutečnost je případné
odpuštění poplatku za odpad,
které může mít ve finále demotivující účinek. Následně totiž
dochází k poklesu třídění odpa-

du a tím i snížení příjmu města
za tříděný odpad a tedy dalšímu
tlaku na městský rozpočet ve
výdajové části,“ vysvětlil Radek
Zacpal, který na závěr poslal jasný vzkaz veřejnosti.
„Chci občanům vzkázat, že hospodaření města Prostějova je v dobré
kondici a není třeba probudit ze
spánku „blanické rytíře“. Jen ať
si klidně spí dál!“

to tu ještě nebylo...

AVÍZO: PTEJTE
SE POLITIKÙ...
...ještě

+
CHCETE SE ZEPTAT BUDOUCÍHO
PRIMÁTORA ČI PRIMÁTORKY ÚPLNĚ
NA COKOLIV, OSOBNĚ
A PŘÍMO Z OČÍ DO OČÍ?
PAK SI NENECHTE UJÍT CHYSTANOU DISKUSI
S LÍDRY VŠECH DVANÁCTI STRAN A HNUTÍ,
KTERÉ SE UCHÁZEJÍ O VAŠI PŘÍZEŇ
V KOMUNÁLNÍCH VOLBÁCH!

PROSTĚJOVSKÝ Večerník připravuje ojedinělou
POLITICKOU BESEDU PRO OBČANY,
která má osvětlit i to, co je černé...

PLÁNOVANÝ TERMÍN: středa 1. října 2014, 18.00 hodin
Pro účast v hledišti je UT
REZERVA E!
Stačí napsat e-mail na adresu: beseda vecernikpv.cz,
načež k vám následně přijde potvrzení o rezervaci.
Pro bližší info můžete volat či psát SMS na tel. číslo 608 706 148.
Poznámka pro příznivce každé politické strany je rezervováno
20 míst, zbývající místa jsou plně v kompetenci organizátora.
Více informací přineseme v příštím vydání Večerníku!
...ještě

To je macek! Lukáš Kaprál neváhal a s obřím úlovkem se přišel
pochlubit do redakce Večerníku.
Foto: Hedvika Drmolová

Poslední rozlučka. Středeční pohřeb Karla Brzobohatého navštívily jen dvě desítky smutečních hostů.
Další Prostějované si čas neudělali...
2x foto: Michal Kadlec, 1x foto: rodinné album K. Brzobohatého

Mediální partneři:

+

Publicistika
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Barometr

Číslo týdne

+

5 000

Pod
P
d pěti
ěti k
kruhy!
h ! Výstavbu
Vý t b multifunkční
ltif
haly,
která má definitivně zrodit Národní olympijské centrum v Prostějově, oznámili uplynulý
Jen polovinu.
čtvrtek nejvyšší představitelé OlomouckéPolicie zveřejnila
ho kraje, statutárního města Prostěstatistiku, podle které za
jova a marketingové společosm měsíců letošního roku
nosti TK PLUS. Cílem
bylo na Prostějovsku odcizeno dvaje výchova nových
ašedesát jízdních kol, kdy celková škoda
reprezentantů.
dosáhla přes půl milionu korun. Problém je
v tom, že policistům se podařilo objasnit pouze necelých padesát procent těchto krádeží...

To bylo radosti! V redakci Večerníku proběhlo minulé úterý vyhlášení soutěže, v níž čtenáři měli
z archivní fotografie poznat politika a jeho tehdejší věk. Krajský
vicehejtman Alois Mačák předal
výherkyni Vladimíře Zapletalové
pětitisícovou bankovku, která byla
společně s luxusními hodinkami hlavní výhrou. Šťastná žena
hodlá získaným obnosem podpořit
vnukovu tenisovou kariéru.

-

Osobnost týdne
JIŘÍ PAVLICA
Legendární houslista a zpěvák ve čtvrL
pro prostějovský Klokánek
v Městském divadle. Není třeba ani zdůrazňovat, že jeho hity
roztleskaly naplněný sál našeho
divadla a výnos koncertu posloužil dobré věci.

Výrok týdne
„MNĚ TEN LIJÁK
NEVADIL,
JÁ BYL ZLITEJ
BURČÁKEM!“
Jeden ze štamgastů
hospůdky v centru
města okomentoval
deštivé hody v Prostějově...

ZÁŘÍJOVÉ LETOPISY aneb DNES PŘEVÁŽNĚ O ŠKOLSTVÍ V BĚHU ČASU

Analýza

Září je „překvapivě“
především měsícem
školským. Zahajuje se
školní rok, a jak zjistíme záhy společným
listováním v kronikách,
je tento měsíc i typický
změnami školského
systému v Prostějově.
Martin Mokroš
Hned rok 1949 zaznamenal ve
školské struktuře města řadu změn.
Byla otevřena Vyšší průmyslová
škola oděvní, dále škola sociálně-zdravotní, gymnázium bylo
pojmenováno po básníku Jiřím

Wolkerovi a nový název dostala
i Obchodní akademie, jež se stala
Vyšší hospodářskou školou. Bylo
také zrušeno Reálné gymnázium.
Nad odbornými školami si pak
braly patronáty místní průmyslové
podniky. Spousta těchto změn nastala na základě celostátní reformy
školství. Prostě před pětašedesáti
lety si noví vládcové republiky
řekli, že je potřeba trochu povrtat
to, co léta fungovalo...
Nepřipomíná vám to něco? Asi
všichni známe budovu Husova
sboru, je třeba si říct, že i on letos existuje ¨přesně pětašedesát
roků, ale historie budovy je daleko
starší, jelikož se jedná o bývalou
židovskou synagogu, která byla
právě v roce 1949 přebudována
a svěřena do péče církvi husitské.
Obyvatelstvo zažilo v tomto roce
také radikální změnu v prodeji
potravin, byl totiž ukončen lístkový přídělový systém a začalo
se nakupovat za peníze. Dále se
začala rozvíjet telefonní síť, když
bylo položeno přes deset kilometrů nových kabelů. Prostějované
nezapomněli ani na nedaleký stá-

nek vysokého učení a poslali do
Olomouce padesát tisíc tehdejších
korun na znovu obnovu Univerzity Palackého. Město se nezříkalo
ani navazování přátelství s jinými
městy a v roce 1949 se stalo partnerem Prostějova slovenské město
Ružomberok.
Rok 1954 a opět jsme u školství,
tentokrát se jedná o školy mateřské,
ve kterých byl zaveden celodenní
provoz, aby bylo ulehčeno pracujícímu obyvatelstvu. Celkem tehdy
využilo služeb školek na šest stovek
prostějovských dětí. Svoji slávu ve
městě zažili zemědělci, neboť se
v Prostějově konala krajská zemědělská výstava, kde se pochopitelně
především oslavoval systém Jednotných zemědělských družstev,
která jak známo zlikvidovala „zlé
kulaky“. O tom, jak vypadal systém likvidace soukromého zemědělství a vznik JZD takřka po sovětském vzoru, nejlépe vypovídá
film Vojtěcha Jasného „Všichni
dobří rodáci“. Pro všechny neznalé vřele doporučuji.
V roce 1959 opět zasáhlo školství,
tentokrát základní, reformační hnu-

Z Wolkerovy na kuželnu neboli hody v běhu času...

Tomáš Kaláb
Všechno se vyvíjí, jinak by svět
zakrněl a lidstvo s ním. Proměny času jsou patrné na každém
lidském konání a hody neboli
chcete Prostějovské hanácké
slavnosti nejsou výjimkou. Ty
letošní máme zdárně za sebou...
Přes nepřílišnou přízeň sluníčka
byla návštěva velmi slušná už
od samého rána, kdy šla moje
maminka do farního kostela na
mši svatou. Ono není na škodu
si připomenout, proč vlastně

pořádáme hody zrovna druhou
zářijovou neděli - myslím, že
správných odpovědí na anketní
otázku by u návštěvníků mladších ročníků mnoho nebylo.
Od nepaměti se slavily u příležitosti církevního svátku patrona
dané farnosti. V našem případě
je farní kostel zasvěcen Povýšení
sv. Kříže, které připadá v liturgickém kalendáři na 14. září.
Letos to tedy vyšlo přesně.
Maminka o předminulém víkendu vzpomínala, jak v období
okolo druhé světové války byly
stánky na Wolkerově ulici, v místech bývalé tržnice. Významnou
část nabízeného zboží tvořily
předměty s náboženskou tématikou, doplněné o jarmareční
zboží hlavně pro dětské jazýčky. V dobách před rokem 1948
byly hody vnímány hlavně jako
církevní svátek, po nedělním

glosa týdne

dopoledni se lidé spíše uchýlili
do svých domovů a hodovalo se
v širším rodinném kruhu.
Komunistická ideologie hody
v původním smyslu vytlačila
a nahradila dožínkami. Pamatuji
si pódium u hvězdárny, kde stranická delegace zdravila úspěšné
družstevníky, kteří nedovolili jedinému zrnu přijít nazmar.
Dnešní doba přeje spíše masové
zábavě a z tohoto pohledu bych
řekl, že program musel uspokojit
opravdu všechny věkové kategorie. Zkrátka nepřišli ani prodejci, jejichž stánky lemovaly nejen
kuželnu samotnou, ale z jedné
strany vlastně celé náměstí.
Takže - další jedny hody jsou minulostí, ať žijí ty příští!

Konstelace hvězd Prostějova
Také už máte deštivého počasí plné zuby? Vězte ale, že nás všechny
teď čekají nádherné dny takzvaného babího léta. Všem Prostějovanům se tak rapidně zlepší nálada a alespoň na krátkou chvíli se
k sobě budou chovat hezky.

Berani - 20.3. až 18.4. Nezkoušejte se plést do života druhým, rozhodně byste si žádnou popularitu
nevydobyli. Pokud chcete být za každou cenu prospěšní, vrhněte se na charitu a z výplaty obětujte
nějaký ten peníz na pomoc dětem.
Býci - 19.4.až 19.5. Kolem vás se vytvoří nevraživá atmosféra, ve které se bude dát jen těžko něco
podnikat. Raději tento týden opusťte město, protože tady vám pšenka vůbec nepokvete. Vyjeďte si
do přírody a dejte se dohromady.
Blíženci - 20.5. až 19.6. Vaše děti vás přivedou
na nápad, jak konečně v rodinném kruhu nastolit pořádek a hlavně dobrou náladu. Přestože jste
v posledních dnech doma toho moc nepobyli, teď
se sem rozhodně budete velmi těšit.
Raci - 20.6. až 21.7. Dostanete dopis od člověka,
kterého jste už dlouhá léta neviděli. Vzájemné setkání bude hodně nostalgické, ale může z něj vzejít
hned několik skvělých plánů. Ten dotyčný vás nabije energií a chutí do dalších týdnů.
Lvi - 22.7. až 21.8. Nepodléhejte uspokojení,
přestože byste si to mohli dovolit. Jestliže ale na
základě nedávno dosažených úspěchů polevíte,
může se to škaredě vymstít. Vezměte si příklad ze
svých kolegů a nepřestávejte být ostražití.
Panny - 22.8. až 21.9. Nepodceňujte své kolegy,
kteří tento týden budou mít mnohem více nápadů
i elánu. Nadřízeným se bude jejich práce pochopitelně zamlouvat víc, takže vám zbydou oči pro
pláč. Hlavně na výplatní pásce!
...ještě
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Váhy - 22.9. až 21.10. Nehrňte se po hlavě do
věcí, kterým naprosto nerozumíte. Určitě se budete chtít před svým okolím vytáhnout, ale řešte
pouze ty problémy, do kterých vidíte a se kterými
máte zkušenosti. Tady se vám bude dařit.
Štíři - 22.10. až 20.11. Okolnosti vás přinutí investovat poměrně značnou částku peněz do vlastní rodiny. Partner i potomci se na vás už delší dobu zlobí,
že je zanedbáváte. Je to pravda, takže si je snažte
udobřit pečlivě vybranými dárky.
Střelci - 21.11. až 20.12. Měli byste více dbát na
svůj zevnějšek a vůbec na celou životosprávu. Už
delší dobu se zanedbáváte a není na vás pěkný pohled. Kdy jste byli naposledy například u holiče či
kadeřníka? Tak šup, šup...
Kozorohové - 21.12. až 19.1. S výmluvností nemíváte problémy, ale její pramen trochu vyschl. V soukromí můžete mít pocit, že neumíte partnerovi vyjádřit, co k němu opravdu cítíte. Měli byste se proto tyto
dny raději zdržet všech komentářů.
Vodnáři - 20.1. až 18.2. Máte v těchto dnech jedinečnou šanci udělat něco pro svoji kariéru. Chyťte ji za pačesy a nevymlouvejte se na nedostatek času. Přesčasy
ocení váš nadřízený a rázem se můžete dostat na první
příčku v seznamu povýšených.
Ryby - 19.2. až 19.3. Nervozita ve vašem případě
dostoupí vrcholu. Uprostřed týdne budete postaveni
před palčivý problém, který musíte rychle vyřešit.
V žádném případě ho neodkládejte, jak jste zvyklí.
Čím dřív s tím zametete, tím líp.

tí. Byl zaveden systém základních
devítiletých škol a tak se původní
střední jedenáctiletky měnily na
dvanáctiletky (9 + 3). Restaurátorskými pracemi prošel i prostějovský zámek, tato činnost ovšem
přinesla změnu několika původních fresek.
O deset let později zažilo slavnostní okamžiky Sídliště Svobody, kde
byla otevřena nová základní škola
za tehdejších osmnáct milionů
korun. Rok 1974 potěšil všechny prostějovské propagátory
zdravé výživy, neboť v „liďáku“ byla otevřena dietní jídelna.
Dnes máme všude zdravé stravy
až hanba, i když o její skutečné
kvalitě by se dalo s úspěchem
diskutovat, ovšem v Lidovém
domě si aktuálně můžeme zajít do
tamního restauračního zařízení na
pivečko a utopence, což je mi tak
nějak osobně srdci blíže. V tomto
roce bylo ovšem potěšeno i srdéčko historiků, neboť při demolici
bývalého židovského ghetta a stavebních pracích na ulici Vápenice
byly nalezeny pozůstatky středověkých staveb, dokonce i chodba

od hradeb až k již zmiňovanému
Lidovému domu.
A vězte že v roce 1979 byla na sídlišti Z. Nejedlého otevřena mateřská
školka a jesle za dohromady pět
milionů a šest set tisíc tehdejších
korun, dále na ulici Šárka další mateřská škola, tentokrát postavená
v akci „Z“. („Z“ znamenalo zadarmo, ale co kdy bylo zadarmo, že?
- pozn.aut.). Zemědělství tehdy soutěžilo v oblasti produkce cukrovky
v takzvaném „Prostějovském hnutí“, kdy se mělo z jednoho hektaru
cukrovky dostat pět tun cukru. No,
dnes je to jednoduché, po cukrovarech v kdysi cukrovarnické oblasti
není takřka ani památky, a cukr
dovážíme, ví bůh odkud. Jak se
říká v Havlově hře Audience: „To
jsou ale paradoxy, pane Vaněk“.
Rok 1984 znamenal vylepšení
pro Základní školu ve Vrahovicích a svoji činnost v Prostějově
zahájilo Střední učiliště stavební.
Půl století existence měla za sebou
prostějovská botanická zahrada
a nás může těšit, že letos tedy slaví
svých osmdesát roků existence.
Aktuálně, když máme za sebou

parašutistické závody, je třeba připomenout třicet let starý úspěch člena Dukly Prostějov V. Vacka, který
v roce 1984 skočil absolutní nulu
v seskoku na přesnost na XVIII.
armádním mistrovství v Prostějově.
Září roku 1989 přineslo nadšení
prostějovských řidičů a vlastně
všech obyvatel, neboť bylo městu dopravně ulehčeno otevřením
dálničního obchvatu za pět a půl
miliardy korun. A tak například
tiráky již ve městě tolik nesmrděly. Vida dnes tu zase smrdí
tranzity a jiná monstra, která by
bylo potřeba z města vyhnat, aby
neblokovaly například parkovací
místa, kterých je pořád málo...
Jsme na konci. Září 2014 určitě nepřinese žádnou školskou reformu
(zaplaťpánbůh!), ale určitě zuřivou
volební kampaň, která, a hlavně
výsledek voleb, koneckonců místní školství svým způsobem může
ovlivnit také. Tak se držme vážení
a omluva na závěr. Minule jsem
nevěřil českým fotbalistům a oni
překvapili asi úplně všechny, možná i sami sebe. Takže omlouvám
se chlapci a jen tak dál!

fejeton Klub přátel igelitové tašky

Petra Hežová
Jako malá jsem milovala
Foglarovy Rychlé šípy. Mirek Dušín mi sice tou svojí
až abnormální spravedlností a dobrotou moc neseděl,
ale všechno to dobrodružství
s Vonty a Bratrstvem kočičí
pracky jsem si toužila přenést

i do reálného života. Takže
jsem svoji tehdejší nejlepší
kamarádku i sousední děti
z okolí donutila k založení klubu
s názvem „Modrá letka“ a nekonečnému přehrávání scének
z knih a komiksových sešitů.
Ještě teď je na zdi garáže ve dvoře, na důkaz naší bohaté klubové
aktivity, čitelný nápis „Modrá
letka vyhraje a Mažňák to prohraje“. To byly časy. I proto jsem
se s nástupem do školy nejvíc
těšila na vstup do Pionýra, ve
kterém, jak jsem doufala, zažiju zrovna taková dobrodružství
jako moji literární hrdinové.
Řízením osudu jsem ale zůstala
jen jiskrou, což pro mě v tom
dětském věku bylo velkým zklamáním, které mi ale nezabránilo,
abych do školy tvrdohlavě nosila modrou košili a červený šátek,
přestože na mě učitelé v tom

nejistém porevolučním období
zděšeně zírali. Zřejmě v touze
přidat se k jakémukoliv sdružení
či klubu jsem později neváhala
vstoupit do čtenářského kroužku, klubu mladých zdravotníků
a neminula mě ani skupina sběratelů pokémonových kartiček.
No a ani v současnosti mě přání
patřit do nějakého klubu neopustila. Jak jinak si vysvětlit,
že vlastním klubovou kartičku
snad ode všech supermarketů
a specializovaných prodejen
v širokém okolí? Tohle členství
má v sobě sice daleko méně
dobrodružství, než to „rychlošípácké“, ale zato ušetřím při
nákupu. Jen namísto žlutých
špendlíků nebo červených šátků se členové těchhle klubů
neomylně poznají podle igelitek s logem té či oné oblíbené
prodejny.

Agentura
REPETE Calleji. A Hujeři do první řady!
Jak kolegové z méně známého
média než je Hóser, tedy z Večerníku, informovali, že primátor
Miroslav Nakaseseděl zamíří
k policejnímu výslechu. Vyšetřovatelé z hospodářské kriminálky
na něho rozsvítí lampičku a pod
ostrým světlem bude muset první
muž radnice kápnout božskou,
proč sedmnáct stovek lupenů na
koncert operní hvězdy Josepha
Calleji nevěnoval Antonínu Princovi a jeho rodině!
Agentura Hóser je však znovu
o krok dál a v tuto chvíli už ví,
jak celá kauza dopadne. Trestní
oznámení Antonína Prince totiž
bylo ze strany ochránců zákona
vyslyšeno a musí dojít k nápravě.
„Po výslechu pana primátora
jsme usoudili, že ze strany města
došlo k diskriminaci rodiny Hujerů, tedy pardon, Princů, která si
u informačního střediska vystála
dlouhou frontu na vstupenky
a přitom dostala pouze tři. Bylo
jasně prokázáno, že pan Princ
měl dostat právě těch tisíc sedm
set lístků na koncert Josepha

Calleji místo toho, aby tyto byly
rozdány sokolům, žákům hudební školy, sportovcům a tak dále.
Zároveň díky kamerovému systému na náměstí bylo zjištěno, že
frontu u informačního střediska
stálo kromě pana Prince dalších
1 699 členů jeho rozvětvené rodiny, kteří tak nárok na lístek
jednoznačně měli,“ prozradila
Agentuře Hóser stanovisko policie její tisková mluvčí Naďa
Urbánková.
Hóser je ovšem už tak daleko,
že zná i rozhodnutí soudu, který
bleskurychle v této kauze nařídil
rozuzlení. „V maximálně zrychleném jednání jsem rozhodl, že
prostějovský magistrát je povinen
uspořádat koncert Josepha Calleji
okamžitě znovu a prvních sedmnáct set volných vstupenek předat
rodině žalovatele soudruha Antonína Prince. Komu on je pak dá, to už
je jeho věcí,“ šokoval Hósera Petr
Zavrtěl, předseda Okresního soudu
v Prostějově.
Co toto soudní rozhodnutí bude
znamenat v praxi? „Vyjádření

soudu už mám v písemné podobě na stole. Musíme nyní vyčlenit
z rozpočtu města další dva miliony korun a pozvat pana Calleju
znovu do Prostějova. Už jsem
s ním telefonicky hovořil. Sice se
mu moc nechce, ale pro rodinu
Hujerů, a nebojím se ten spolek
pana Prince takto pojmenovat,
to světoznámý tenor udělá,“ špitnul na sklonku týdne primátor
Miroslav Nakaseseděl.
Agentuře Hóser se těsně před
uzávěrkou tohoto čísla podařilo
zkontaktovat Antonína Prince,
který neskrýval radost i dojetí.
„Spravedlnosti bylo učiněno zadost a jsem rád, že koncertu se
bude moci zúčastnit celá moje
rodina. Jenom doufám, že přijede i Máňa,“ podotkl Antonín
„Hujer“ Princ.
Za Agenturu Hóser Majkl
Text v této rubrice je
smyšlený, nikterak pravdivý
a redakce Večerníku se od
něj distancuje.
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aneb VAŠE NÁZORY
NÁS ZAJÍMAJÍ

Také v uplynulém týdnu dorazila do naší redakční pošty
celá řada vašich ohlasů, která se rekrutovala k několika
tématům. Z celé plejády podnětů a příspěvků jsme tentokrát vybrali čtveřici nejzajímavějších, které vám nyní
předkládáme...

Proč to měnit?
Nejsem žádný politolog a ani se
nesnažím pouštět do žádných
rozborů volebních programů
stran a hnutí, která kandidují
letos do městského zastupitelstva. Přímo mě ale dráždí sebevědomá prohlášení některých
lidí, kteří se za každou cenu
chtějí do zastupitelstva dostat
a dokonce myslí i na to, že by
mohli v příštích čtyřech letech
řídit celý magistrát. Hlavně mi
jde o některá hlasitá tvrzení, že
je potřeba konečně od podlahy
změnit řízení města, hospodařit
líp a začít šetřit. Co je tohle za
blbost? Zkontrolovali si tito kandidáti vůbec výsledky hospodaření Prostějova za poslední čtyři
roky? A vědí vůbec, že veškeré
investice se podařilo zabezpečit
bez toho, že by se městská kasa
dostala do dluhů? Já osobně
ještě nejsem rozhodnutý, koho
budu za tři týdny volit, ale určitě
ne nikoho z těchto křiklounů,
kteří tvrdí, že všechno je špatně
a je to potřeba změnit. Každopádně ale dám hlas některé
z tradičních stran, které se v uplynulém volebním období podílely
na vedení města. Podle mého
názoru totiž není proč něco měnit.
Tomáš Koudelka, Prostějov

Pořádnou zastávku!
Jsem ráda, že konečně zmizela
ta ohyzdná autobusová zastávka
v Drozdovicích a že město tady
nechá postavit novou. Už proto,
že tady přespávali bezdomovci
a ráno lekali malé děti, které tu čekaly na autobus. Jenom se bojím,
že zde bude stát, jako na jiných
místech ve městě, pouze ten malý
prosklený kurník, do kterého při
čekání na autobus prší a není se
kam jinam schovat. Proč se už
nestaví klasické, ale velké zastávky? Ale uvidíme, třeba budeme
příjemně překvapeni.
Jana Odrážková, Prostějov

Budou mít problém?
Opravená Olomoucká ulice včetně železničního přejezdu se mi
líbí, jako řidič chválím především
přehlednost
zrekonstruované
křižovatky, kterou umocňuje středový ostrůvek. Jenomže právě
ten může činit problém řidičům
velkých nákladních vozidel, zejména při odbočování ze Sladkovského ulice doleva na Olomouckou. Soudím tak alespoň
z reakce mého kamaráda, který
jezdí s kamionem. Třeba se ale
pletu, skutečnost ukáže až čas.
Jindřich Beránek, Prostějov

Stačí ho jen sebrat
Nemůžu pochopit, proč je neustále zveřejňováno pátrání po
Santinu Horváthovi, když je tak
naprosto jednoduché ho chytit
a poslat ho zpátky do pasťáku?
Když jsem si v pondělí ráno
koupil Večerník a viděl jsem
v něm fotku a pátrací relaci
po tomto snědém zlodějíčkovi, nestačil jsem se divit. Hned
odpoledne jsem ho pak viděl
na Újezdu, jak stojí pod oknem
jednoho z domů a živě se baví
se členy rodiny, která se sem nedávno přistěhovala. Ten kluk se
normálně drze prochází po městě, tak proč ho policajti prostě
neseberou?!
J. K., Prostějov

PIŠTE NÁM SVÉ
NÁMĚTY!
VECERNIK@PV.CZ!

...ještě

+

Víme víc...
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anketa
Prostějov - Aneta Křížová
Předminulý víkend proběhly již dvaatřicáté Prostějovské hanácké
slavnosti. Jejich návštěvníci si mohli poslechnout lidovou i cimbálovou muziku, zhlédnout promenádní koncert, dětské folklórní soubory či vystoupení kapely Kamelot nebo skupiny Javory. V rámci hodů
byla možnost projet se historickým kočárem či vystoupat na radniční
věž. Zpestření přinesl také program v Národním domě, kde bylo pro
děti připraveno pohádkové představení, komentovaná prohlídka,
módní přehlídka a koncert pěveckých souborů. Jak se zamlouvaly
hody našim spoluobčanům? Na to jsme se ptali v uplynulém týdnu...

Tetka Pachtlová
HROZILA PRIMÁTOROVI!

LÍBILY SE VÁM LETOŠNÍ HODY?

Nakonec si ale dali
HUBANA...
HUBANA
...

Libuše HAVLÍČKOVÁ
Prostějov

Barbora HRDLIČKOVÁ
Prostějov

ANO

ANO

„Hodový program byl pěkný
a celkem i bohatý. Avšak by tu
k němu mohlo být více laviček.
Před pódiem bylo umístěno jen
pár míst k sezení a další spousta lidí, hlavně i starších, musela
stát a mnohdy na vystupující
ani přes davy lidí neviděla.
Z celého víkendového dění se
mi nejvíce líbily Javory. Jinak
co se týče stánků, tak mi chyběly vyřezávané výrobky ze
dřeva, také vějíře či výrobky ze
skla, jako vázy a podobně. Ale
celkově to bylo fajn, hody se
mi líbily.“

„Hody se mi celkem líbily, chodím na ně pravidelně a ráda.
V nedělním odpoledne pak zaplaťpánbů vyšlo i počasí. Jen kolotočů mi připadalo nějak méně.
Ani se tu letos neobjevil žádný
nový, naopak některé jsou navíc
od pohledu desítky let staré. Co
se týče programu, tak ten byl
myslím dobrý, ale mohl být určitě delší i bohatší. Myslím, že pár
akcí, třeba i mimo náměstí, by to
sneslo. (úsměv) A klidně až do
osmé hodiny večerní. Je dobré,
že letos bylo konečně u stánků
s jídlem celkem poklizeno.“

INZERCE

Hospoda U Jiøiny
Husovo nám. 2, Prostějov
Přijďte si k nám vsadit na fotbalové zápasy u
nás se START TIPem. Na čepu je Pardál 11°
K pobavení kulečník, šipky.

Budiž odpuštěno! Nejdříve tetička Marie Pachtlová hrozila Miroslavu Pišťákovi, pak ale ráda přijala
jeho hodový polibek...
3x foto: Michal Kadlec

Tak to se tetka rozparádila! Dvaaosmdesátiletá Marie Pachtlová, bez které
se neobejde žádná hanácká slavnost v širokém okolí, si předminulou neděli
14. září v pravé poledne vyšlápla na samotného prostějovského primátora!
Svým kouzelným prstíčkem pravé ruky mu dokonce s výhrůžkami šermovala
přímo před očima...
Prostějov/mik
„Heleďte, primátorskej, jestle
bodete hledat zase stopadesát
vémluv a osmadvacátého nepřijedete na hode do Zábřeha, tak si
mňa nepřejte! Běda vám,“ pohro-

zila tetička Pachtlová Miroslavu
Pišťákovi. Přitom se však šibalsky smála.
„Tož tetičko, já budu mít možná
víc než sto padesát výmluv, ale
nějak to udělám,“ přislíbil pod
tlakem první muž prostějovské-

ho magistrátu. Zatímco zaplněná
radniční místnost při přijetí hanácké delegace praskala smíchy,
primátor Statutárního města Prostějov Miroslav Pišťák si tetku
Pachtlovou usmířil pravým nefalšovaným hubanem! .

INZERCE

K romantickému milování nemusíte hledat vzdálená místa, užívat si jej lze i doma. Než se spolu zavrtáte do peřin,
ujistěte se, že na erotickou jízdu budete mít dost klidu.
Jestli bydlíte na hlučné ulici, zavřete okna. Pokud dovnitř
pořád doléhá burácení výfuků, pusťte pomalou hudbu, na
níž se oba shodnete. Rozptylovat vás může i nepořádek,
takže rychle ukliďte - zavřete všechny zásuvky, vyhoďte
obaly od jídla, hrnky od kafe odneste do kuchyně. Zhasněte a pootevřenými dveřmi pusťte do místnosti slabé světlo
z vedlejší místnosti. Při romantickém milování nikam nespěcháte, takže si snadno všimnete neerotických detailů
kolem sebe, které vás mohou vyrušit v soustředění, třeba
praskliny na novém stropě nebo pupínku na milencově rameni. V přítmí se soustředíte jenom na své pocity a navíc
se partnerovi vydržíte beze studu dlouho dívat do očí.

Návrat ke

„starým” případům

Doktorka PLUHAŘOVÁ zatím

za podvody odsouzena nebyla!
Prostějov/mls

PONDĚLÍ 23. ZÁŘÍ 2013

Podle mnohých podvodnice, jaké není rovno. Frýdeckomístecká
rodačka, dlouho už však žijící v Prostějově, měla podle obžaloby
celkem v jedenácti případech obrat podvodem o peníze podnikatele,
firmy, hoteliéry, realitní makléře a dokonce i obecní úřad a nadační
fond celkem o statisíce korun. Přestože už dvakrát byla předvolána
k Okresnímu soudu v Ostravě, ani jednou se nedostavila.

ZÁŘÍ 2014

jak šel čas Prostějovem ...

Husovo náměstí
Fungovaly tu dva nevěstince. Od roku 1881 se kvůli umístění trhu
s černým dobytkem nazývalo náměstí Dobytčí trh, od roku 1926 Husovo
náměstí podle českého náboženského reformátora Jana Husa. S výjimkou let 1940 až 1945, kdy se nazývalo náměstí Franz Schubert Platz,
již toto pojmenování zůstalo. K větší zástavbě náměstí docházelo až
ve dvacátých letech minulého století. V letech 1925 až 1927 byla podle
projektu ing. arch. Jaroslava Coufala postavena nová školní budova III.
měšťanské chlapecké školy. Na její střeše byla v letech 1948 a 1949
zřízena astronomická pozorovatelna pro veřejnost. Na rohu k ulici Předina stával proslulý hotel s nevěstincem. Někdejší bohatý „dům hříchu“
s luxusními interiéry však už několik let chátrá a svým stavem ohrožuje
kolemjdoucí. Dokonce druhý nevěstinec byl v provozu na rohu k Sokolské ulici. Foto: SOkA a Martin Zaoral
Foto: SOkA a Martin Zaoral

Příště: Husserlovo náměstí

Vybíráme pro vás „půltucet“

... tentokrát ze sortimentu:

HOŘČICE

Snico
francouzská
180g

Hellman´s
gurmánská
440g

Alba
plnotučná
200g

Alba plus
kremžská
340g

Boneco
plnotučná
360g

Kand
dijonská
200g

Naše RESUMÉ

18,90

41,90

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

19,50

43,90

9,90 (400g)

13,90 (400g)

23,90

-

-

-

19,90

22,90

-

22,90

18,90

42,90 (400g)

6,90

7,90 (200g)

11,90

29,90

16,90

40,90

-

-

23,90

59,90

Kdo by neměl rád párek s...
no, přece s hořčicí! A tak
jsme zavítali právě k regálům
s tímto sortimentem. Zjistili jsme, že nejlevnější francouzskou značku Snico nabízí
Albert s Teskem, gurmánskou Hellman´s Interspar,
plnotučnou i kremžskou Albu
Billa, plnotučnou Boneco
Tesco a pro dijonský Kand se
vyplatí zajet do Kauflandu.
Tak ať vám chutná!
Průzkum proveden
ve středu 17. září 2014

PhDr. Ivana Pluhařová ani po více jak roce od podání obžaloby
stále odsouzena nebyla. Proces s ní se však přece jen chýlí ke
konci a to navzdory tomu, že se ostravskému soudu stále vyhýbá
jako čert kříži. „Poslední hlavní líčení bylo konáno v nepřítomnosti
obžalované,“ potvrdil Večerníku v průběhu uplynulého týdne Lukáš
Delong, tiskový mluvčí Okresního soudu v Ostravě. Ten jednání
přesunul na 10. listopadu 2014, kdy by už konečně mohl rozsudek
padnout. „Hlavní líčení bylo odročeno za účelem vyslechnutí
svědka, který se z minulého stání omluvil. Obhájce se vyjádřil
v tom smyslu, že další důkazní návrhy již nemá. Za této situace se
dá předpokládat, že by právě při dalším hlavním líčení mohlo být
dokazování uzavřeno,“ zareagoval dále na naše dotazy Delong.
Za trestný čin podvodu, kterým způsobila větší škodu, hrozí Ivaně
Pluhařové trest vězení na jeden rok až pět let či peněžitý trest.
Rovněž bude muset zaplatit škodu, kterou svým jednáním způsobila.
I po vynesení rozsudku ovšem vše neskončí. Ať už bude výsledek
jakýkoliv, dá se předpokládat, že se minimálně jedna z procesních
stran proti němu odvolá. Rozsudek tak zřejmě nabyde právní moci
až přibližně za několik měsíců. Bohužel za této situace není vůbec
vyloučeno, že si obžalovaná Ivana Pluhařová stále půjčuje další
peníze, které však již nevrací...

VRAH PŘED SOUDEM:

„Chtěl jsem, aby mlčel!“
Před senát Krajského soudu v Brně minulý
týden poprvé předstoupil padesátiletý Oldřich
Selucký, který v polovině května 2004 zavraždil v bytě domu na Vápenici v Prostějově své10 ho
kamaráda. Důvodem byla hádka a údajné
přítelovy pomluvy na adresu Seluckého nové
lety partnerky.
Oba muži
Ob
ži se vrátili do bytu ve do soudního procesu strávil Olznačně podnapilém stavu, při- dřich Selucký ve vazbě.
čemž mladší z nich neustále Před soudem se k případu vyjadprohlašoval, že Seluckého vztah řovali i znalci z oboru psychiatrie.
nestojí na pevných základech Jejich posudky vyzněly vesměs
a jeho přítelkyně je mu nevěrná. ve prospěch obžalovaného.
„Kamarád si lehl na postel a já Ten je údajně lehce nadprůměrjsem mu omotal polštář kolem ně inteligentní, avšak jedná se
hlavy. Jenom jsem chtěl, aby už o psychopatickou osobnost. „Muž
přestal mluvit a nenavážel se do se usilovně snažil věřit tomu, že
mé lásky,“ vypověděl muž ob- jeho přítelkyně je mu věrná. Oběť
viněný z vraždy před krajským mu ale neustále opakovala něco,
soudem. Jeho přítel, u kterého co slyšet nechtěl. Motivem jeho
bydlel v podnájmu, však po činu byla snaha umlčet autora neněkolika okamžicích přestal příjemných řečí,“ uvedla lékařka
pod polštářem dýchat. Opilec Marcela Šindelářová.
si stačil uvědomit, co provedl Soudkyně jednání odročila s tím,
a po nějaké době se sám přihlá- že potřebuje vyslechnout ještě
sil policii. Jeho stav v tu chvíli svědky pro upřesnění jednotlihraničil s otravou alkoholem vých fází celého činu. Oldřichu
a tak se zatčení nijak nebránil. Seluckému hrozí až patnáct let
Policii se k činu doznal a dobu vězení
napsáno
před

Zpravodajství

6

Prostějovský VEČERNÍK, pondělí 22. září 2014

80 LET! Botanická zahrada v Prostějově si připomněla své výročí V úterý se sejde
„Zahradní slavnost“ otevřela i zcela novou část

Minulou středu 17. září bylo v Botanické zahradě
Petra Albrechta skutečně rušno. Konala se zde totiž
„Zahradní slavnost“ u příležitosti osmdesátého výročí
založení zahrady a zároveň byla slavnostně otevřena její nová část. Pracovníci zahrady ve spolupráci
s Ekocentrem Iris a komisí životního prostředí připravili
pro malé i velké návštěvníky bohatý doprovodný program. Večerník byl tomu všemu očitým svědkem...
Prostějov/pav
Oslavy výročí probíhaly už od dopoledních hodin, kdy zahradu navštívili pedagogové prostějovských
škol i zástupci veřejnosti, kteří při
komentované prohlídce debatovali s pracovnicí zahrady Anežkou
Šrámkovou o tom, jak využít možností botanické zahrady při výuce
dětí. Odpoledne slavnost zahájili
představitelé města v čele s primátorem Miroslavem Pišťákem
a zároveň oficiálně zahájili i provoz

děti měly mezitím možnost vyzkoušet si různé poznávací i rukodělné aktivity. Například si mohly namalovat
kamínek, vyrobit bylinkovou sůl, zasadit květinu či zkusit přejít po liáně.
Celým odpolednem provázela také
živá hudba. Zajímavá byla i výstava
fotografií šestaosmdesátileté Bohuslavy Hornové, která je navzdory

svému věku velmi vitální a zvládá
například i práci ve photoshopu.
„Chtěli jsme připravit pro návštěvníky příjemnou atmosféru, aby si mohli odpočinout, posedět a něco zajímavého se dozvědět. Jsme moc rádi, že
přišlo tolik lidí, to jsme ani nečekali.
Snad se všichni dobře baví a budou
se sem i nadále rádi vracet,“ vy-

nových částí areálu. V těch mohou
návštěvníci vidět například rozárium
či vyvýšený bylinkový záhon, kde si
každý může k rostlinám i přivonět.
Bylinky byly také hlavním tématem
celé slavnosti, všichni mohli například ochutnat různé druhy bylinných
čajů. Velký zájem mezi dospělými
byl ale především o prohlídku zahrady s litovelským bylinkářem
Vláďou Vytáskem. Mluvilo se o těch
známých i méně známých a o jejich Zajímavá expozice. Na velkých informačních taúčincích na naše zdraví. A zatímco bulích byly vystaveny například i fotografie z činnosti
Foto: Pavla Vašková
rodiče zaujatě poslouchali výklad, Ekocentra Iris.

světlila Večerníku s úsměvem Eva
Zatloukalová z Ekocentra Iris.
Botanickou zahradu Petra Albrechta můžete v tomto období navštívit ve všední dny kromě pondělí
od osmi do šesti hodin a v sobotu
od deseti do čtyř. Od října pak bude
provoz omezen na všední dny od
čtvrt na osm do tři čtvrtě na čtyři.

Prostějov/mik - K nepříjemné
havárii došlo uprostřed minulého týdne na Žižkově náměstí v Prostějově. O to nepříjemnější, že autem tady byla
sražena a zraněna zdravotně
postižená seniorka. Řidič
osobního vozidla do ní vrazil
při couvání z parkoviště!
„Těžkým zraněním skončila
dopravní nehoda, ke které
došlo ve středu sedmnáctého
září kolem desáté hodiny dopoledne na Žižkově náměstí
v Prostějově. Z prvotního
šetření vyplývá, že ke střetu
osobního vozidla Ford Mondeo a chodkyně, pohybující
se pomocí vozíku, takzvaného
chodítka, došlo v okamžiku,
kdy třiačtyřicetiletý řidič s vozidlem couval z parkovacího

místa na silnici, přes kterou
přecházela tato sedmasedmdesátiletá žena. Po střetu seniorka upadla na zem, načež
byla sanitkou převezena do
nemocnice na ošetření. Podle
prvotní lékařské zprávy utrpěla těžké zranění s předběžně stanovenou dobou léčení
dvanácti týdnů,“ popsala nehodu Irena Urbánková, tisková mluvčí Krajského ředitelství Policie ČR Olomouckého
kraje.
Alkohol byl u obou účastníků
srážky na místě vyloučen dechovou zkouškou. Při nehodě
vznikla pouze hmotná škoda
na chodítku, a to ve výši dvou
tisíc korun. Okolnosti nehody
jsou předmětem dalšího policejního šetření.

www.vecernikpv.cz
www.vecernikpv
.cz

Prostějov/mik - Primátor
Prostějova Miroslav Pišťák
svolal na úterý 23. září od
13.00 hodin v pořadí již pětatřicet zasedání Zastupitelstva
statutárního města Prostějova. Jednání komunálních
politiků se uskuteční tradičně
v obřadní síni radnice a bude
posledním v tomto volebním
období. A očekává se, že půjde o velmi dlouhé jednání...
Hned po tradiční diskuzi
o činnosti rady města budou
zastupitelé projednávat pořízení druhé změny územního
plánu a vzápětí bude následo-

vat ukončení pořizování regulačního plánu podle podnětu
společnosti Manthellan. S širokou diskuzí se rovněž počítá
při projednávání bodu o zrušení územního plánu zóny části
centra Prostějova.
Chybět nebudou ani majetkoprávní záležitosti spojené s
výkupy pozemků pro průmyslovou zónu, rozpočtová opatření kvůli investičním záměrům
města a schvalování veřejných
finančních podpor.
Není snad ani třeba dodávat,
že jednání zastupitelů je přístupné široké veřejnosti.

Spor o pozemky s Remostavem
Rostliny pod mikroskopem. Návštěvníci „Zahradní slavnosti“ mohli rostliny prozkoumat skutečně zblízka. A to i ti nejmenší... Foto: Pavla Vašková

Na Žižkově náměstí srazil Po finanční stránce dopadly hody „FIFTY - FIFTY“
řidič invalidní SENIORKU
Prostějov/mik - Prostějovské hanácké slavnosti, které proběhly
o předminulém víkendu, zvládl magistrát z pořadatelského
hlediska s vyrovnanou finanční
bilancí. Jak Večerníku potvrdil
primátor města Miroslav Pišťák,
náklady se podařilo dostat zpátky
od stánků a kolotočářů.
„Na Hanácké slavnosti v Prostějově a jejich celkovou organizaci
uvolnil odbor školství, kultury
a sportu ze svého rozpočtu částku
443 370 korun. Zhruba z jedné
třetiny nám dotací pomohl Olomoucký kraj, zbytek peněz se nám
vrátil z nájemného od stánkařů
a provozovatelů kolotočů. Náklady
a příjmy se tak srovnaly, ale údaje
ještě nejsou úplné, některé faktury
jsou teprve ještě propláceny,“ připomněl Miroslav Pišťák s tím, že
se ještě čeká na vyčíslení nákladů
za úklid náměstí a přilehlých ulic
po hodovém veselí. Tyto náklady jsou odhadovány na třicet tisíc
korun. „I kdybychom v rozpočtovaných částkách skončili nějakou
tou tisícovkou v mínusu, určitě by
to nebyla žádná katastrofa,“ dodal
první muž magistrátu.

„rozlučkové“ zastupitelstvo

Z hlediska úrovně kulturních
programů, skladby stánkového
prodeje a dalších neodmyslitelných součástí slavností lze letošní
prostějovské hody hodnotit velmi
kladně. „Přestože značnou část našich hanáckých slavností propršelo,

lidé si naštěstí přece jen cestu do
centra města našli. Osobně jsem
byl spokojen i s kulturními akcemi,
které byly pořádány na náměstí.
Nejvíce ovšem s koncertem sourozenců Ulrychových. Ten mě úplně
nadchnul,“ dodal Pišťák.

Dost plno. I přes nepřízeň počasí bylo v průběhu hodů na prostějovském náměstí
velmi živo, byť se sluníčkem by zřejmě lidí přišlo ještě více. Foto: Michal Kadlec

Náklady a výnosy XXXII. hanáckých slavností
NÁKLADY....................................................................... částka (v Kč)
Celková organizace hodů.............................................................443 370
Úklid náměstí ..................................................................................30 000
VÝNOSY........................................................................... částka (v Kč)
Dotace Olomouckého kraje.........................................................140 000
Nájem stánkařů z TGM .................................................................74 100
Nájem ostatních stánkařů...............................................................37 500
Nájem kolotočářů .........................................................................193 000
Zdroj: Magistrát města Prostějova

bude zřejmě řešit SOUD

Prostějov/mik - Spor už
trvá druhý rok. Společnost Remostav, která od
města koupila pozemky
u nemocnice a nepostavila
zde slíbené sportovně-relaxační centrum, odmítá
jakoukoliv dohodu s městem. Magistrát požaduje
kvůli nedodržení smlouvy
pozemky vrátit, včetně zaplacení pokuty a penále.
Remostav ale stále hraje
mrtvého brouka. Problémem se bude již zítra, tj.
v úterý 23. září zabývat zastupitelstvo.
„Vedení města přišlo s několika vstřícnými návrhy, které
však nebyly druhou stranou
akceptovány. Tím posledním byl dokonce návrh prominutí poloviny z celkové
částky smluvní pokuty za
nerealizování výstavby. Zachovali jsme se jako seriózní
partner, předložili jsme nabídku zpětného odkupu pozemků do vlastnictví města.
Podotýkám, že tento návrh
již schválilo zastupitelstvo
města. Peníze na zpětné od-

koupení pozemku už byly
dokonce složeny do notářské úschovy. Druhá strana
však veškeré vstřícné kroky
města neakceptovala,“ popsal současnou situaci Jiří
Pospíšil, první náměstek primátora Statutárního města
Prostějova.
Jak už Večerník konstatoval,
investor se zavázal, že na pozemcích, které od města odkoupil, vystaví do určeného
termínu sportovně - relaxační
centrum. To se nestalo. Ze
smlouvy v takovém případě
vyplývá navrácení pozemků zpět do vlastnictví města. „Udělali jsme maximum
a já osobně jsem se snažil při
všech jednáních o vzájemnou dohodu. Lze rozumět
tomu, že ne každý podnikatelský záměr vyjde, ovšem
těžko se chápe nevstřícnost
ke všem návrhům města.
Pokud naše usnesení přijato
nebude, pak se město, tak
jak mu to ukládá zákon, musí
domáhat navrácení pozemku
do svého vlastnictví soudní
cestou,“ uvedl Jiří Pospíšil.

Manthellan hrozí ŽALOBOU, magistrát se řítí do půlmiliardové PASTI
Jediné řešení: zítra na zastupitelstvu schválit změnu územního plánu!

Prostějov, Olomouc/mik - Už
o tom ví celá republika, celostátní média totiž kauzu ohledně výstavby Galerie Prostějov
a hrozby žalobou společnosti
Manthellan na město o částku
500 milionů korun rozvířila do
celého světa. A prostějovské zastupitele čekají opravdu horké
hodiny. Již zítra, tj. v úterý 23.
září budou o celé záležitosti jednat na svém vůbec posledním
zasedání před koncem volebního období a jediným východiskem, jak z celé šlamastiky
vyjít s čistým štítem, je okamžitě
schválit změnu územního plánu.
Právě na ten si stěžuje investor,
který hodlá v Prostějově vybudovat obrovské obchodní centrum.

Proč chce Manthellan
po městu půl miliardy?
Právníci Manthellanu tvrdí, že
město nedodržuje smlouvu
o přípravě projektu výstavby
Galerie Prostějov a nedávným
schválením nového územního
plánu stavbu nákupního centra
znemožnilo. „V případě, že prostějovský magistrát nepřestane
své povinnosti porušovat a nezačne smlouvu řádně plnit, dojde k úplnému zmaření projektu. Žalobci by tak vznikla škoda
v celkové výši přesahující pět
set milionů korun včetně ušlého
zisku,“ stojí v žalobě firmy
Manthellan, která však i nadále
chce o stavbě Galerie Prostějov
jednat. „Společnost Manthellan se v žádném případě nevzdává svých dalších nároků
a vyhrazuje si právo dožalovat
nejen zbývající část již vzniklých škod, ale i veškeré další,
včetně ušlého zisku,“ varují
právníci investora.
Manthellan tvrdí, že ve smlouvě
z roku 2010 se radnice zavázala
spolupracovat na přípravě i realizaci nákupního a společenského
centra Galerie Prostějov, avšak své
závazky už delší dobu nedodržuje.

Jeho právníci argumentují v létě
schváleným územním plánem.
„Město Prostějov hrubým způsobem porušilo smlouvu tím, že iniciovalo pořízení a schválení územního plánu, jenž realizaci projektu
zcela znemožňuje,“ uvedli ve své
zprávě pro ČTK.
Vedení Manthellanu radnici kritizuje i za průtahy při pořizování
regulačního plánu centra města,
jehož součástí je plánovaná stavba
Galerie Prostějov. Regulační plán
místo prostějovských úředníků
kvůli jejich možné podjatosti měla
připravit radnice v Olomouci.
Krajský úřad o tom rozhodl loni na
jaře, řízení o regulačním plánu ale
bylo přerušeno. Projekt tak nabral
několikaměsíční skluz.

Čemu vadí nový územní
plán města?
Olomoucká společnost Manthellan je přesvědčena, že schválením územního plánu jí město činí
překážky, aby mohla pokračovat
v projektu Galerie Prostějov. Problémem prý je především snížené procento zastavěnosti v centru města a také skutečnost, že
památkáři si v novém územním
plánu vymínili zákaz podzemních staveb kvůli možnosti
archeologických nálezů. A jak
je všeobecně známo, společnost
Manthellan počítá s vybudováním
obrovských podzemních garáží
pod obchodním centrem.

Opozice obviňuje
Manthellan, že je
předlužený a insolventní
Po zveřejnění hrozby žalobou na
město ze strany společnosti Manthellan se čtveřice opozičních stran
zastupitelstva a také hnutí kandidující v blížících se komunálních volbách, vrhla podivným způsobem
do protiútoku. „Považujeme za důležité důkladně se zabývat žalobou
Manthellanu na město. Společnost
je podle obchodním soudem zveřejněných údajů předlužená a insolventní, což vyvolává důvodné
pochybnosti, zda je ochoten a scho-

pen dostát svým závazkům postavit projektu. U některých nákladů,
obchodní Galerii,“ uvádí se v pro- nezbytných pro chod společnosti,
jako například vedení účetnictví,
hlášení opozice.
toto však české účetní předpisy
Manthellan
zakazují a společnost tak nutí vykazovat po určité období ztrátu.
ekonomické problémy
Jedná se tedy o situaci v praxi
razantně odmítá
zcela běžnou, děje se tak u všech
velkých
projektů a řeší ji i insol„Musíme bohužel reagovat na publikovaný názor Hany Naiclerové, venční zákon, který požaduje,
že společnost Manthellan je nedů- aby v otázce předlužení byl zověryhodný partner pro město Pro- hledněn podnikatelský záměr
stějov, jelikož je předlužena a musí v delším časovém horizontu,“
buď zvýšit základní kapitál nebo vysvětluje podrobně manažer
na sebe podat insolvenční návrh,“ společnosti Manthellan. „Popíše se ve stanovisku manažera dobně absurdní je výpad paní
společnosti Manthellan Luďka Naiclerové ohledně hrozícího
Schmidta, které se Večerníku po- úpadku. Společnost může být
dařilo exkluzivně získat. „Tento v úpadku buď z důvodu platebnázor je nesprávný, je projevem ní neschopnosti nebo z důvodu
neznalosti právní úpravy a postu- předlužení. V obou případech
pů při rozvoji velkých realitních je podmínkou existence více věprojektů a rovněž neznalosti kon- řitelů. Kromě toho, že jedinými
krétní situace. Překvapuje nás, že věřiteli společnosti byli v mikdokoliv může pouze na základě nulém roce jen akcionáři Manjakési krátké ´analýzy´ účetní thellanu, respektive přidružené
závěrky z předchozího kalendář- osoby a úpadek tedy rozhodně
ního roku veřejně nespravedlivě nemohl nastat, byly navíc již
napadat a zpochybňovat důvě- začátkem roku 2014 tyto akciryhodnost obchodního partnera onářské pohledávky uhrazeny
města Prostějov, aniž je s proble- a zhruba půl roku má Manthellan
matikou jakkoliv obeznámen. Ani a.s. jediného věřitele, kterým je
to, že se zjevně jedná o předvoleb- jedna ze spřízněných společností
ní populismus, tuto skutečnost ve skupině. Společnost Manneomlouvá,“ neskrýval rozhoř- thellan se tedy v situaci úpadku
čení Luděk Schmidt. Podle něj je nenachází, ani nikdy nenacháv případě podobných investičních zela a má silné finanční zázemí.
akcí zcela nevyhnutelné, že pro- Mrzí nás, že se paní Naiclerová
jektová společnost po dobu pří- zbytečně rozhodla naši společpravy projektu a investic do jeho nost napadat a odsuzovat, aniž
rozvoje a výstavby, tedy po něko- by se alespoň pokusila seznámit
lik let, vykazuje pouze závazky. se skutečným stavem věcí a ce„Teprve po otevření projektu a za- lou problematikou ekonomiky
hájení výnosů z pronájmu jednotli- developerských investičních spových obchodů nebo prodejem pro- lečností,“ dodává na závěr svého
jektu společnost začne vykazovat vyjádření Luděk Schmidt.
výnosy a v přiměřeném časovém
horizontu i zisk. Domníváme se,
že tato úvaha je jednoduchá a komukoliv, kdo alespoň trochu rozumí hospodaření developerských
firem, nemůže připadat překvapující. Do doby dokončení projektu
tedy společnost jednoduše nemůže
vykazovat žádné provozní výnosy,
jelikož nemá z čeho. Zároveň však
společnost musí vynakládat náklady, které částečně může kapitalizovat do vstupní ceny budoucího

„Společnost Manthellan
llan
má jistě nezadatelné
né
právo na to, aby
hájila své obchodní
zájmy. Na druhé
straně povinností
primátora města
je postarat se o do-držování
platných
ch
smluv a hájit zase zájmy
ájmy
města Prostějova. A právě
Statutární město Prostějov prokazuje dobrou vůli tím, že na jednání
zastupitelstva, které se uskuteční
v úterý třiadvacátého září, je návrh
na pořízení druhé změny územního plánu a ukončení pořizování
regulačního plánu podle podnětů
společnosti Manthellan. A navíc
třetím návrhem je zrušení územního plánu zóny centra města
Prostějova. K tomu chci ale dodat
jednu zásadní informaci. Jde o návrhy na určité kroky města Prostějova, které ale neznamenají, jak
se někteří obávají a vyzývají nás,
abychom nedělali žádné nezvratné kroky, že schválením pořízení
druhé změny územního plánu se
k ničemu, co by bylo nezvratitelné, nezavazujeme! Schvalujeme
totiž pouze pořízení, ale o samotné změně územního plánu bude
jednat až teprve nově zvolené zastupitelstvo,“ řekl primátor Prostějova Miroslav Pišťák.

Absurdní? Manthellan
si může pozemek
oplotit, a „kulturák“
skončí hned!

Může dojít k paradoxní situaci.
Oplotí si Manthellan pozemek
a ukončí činnost Společenského
domu? Je to sice jen teoretická
Primátor Miroslav Pišťák: úvaha, nicméně ve skutečnosti
k tomu opravdu může dojít. Man„Pokud schválíme
pořízení změny územního thellan má totiž v ruce trumf, který
může doslova ochromit provoz
plánu, nečiníme
v centru Prostějova. Co kdyby
nezvratné kroky“
si pronajatý pozemek oplotil,
například z důvodu údajného arNa úterním jednání Zastupitelstva cheologického průzkumu? Tím
Statutárního města Prostějova se by vznikla velká potíž v podobě
zřejmě udělá všechno pro to, aby uzavření tržnice, přilehlých parkose hrozba žaloby od společnosti višť a hlavně - ukončení provozu
Manthellan odvrátila.
Společenského domu! Vezmou si

toto zastupitelé
v přípaz
dě neschválení návrhu
h pořízení změny
územního plánu na
svědomí? „Osobně
si myslím, že toto
řešení by bylo hodně extrémní, a já se
nerad
zabývám myšn
lenkami
typu - co by se
lenk
stalo, kdyby... Znovu říkám,
že všechny materiály, které v úterý
rada města předkládá k projednání
na zastupitelstvo, jsou skutečně
v zájmu města,“ uvedl na toto
téma primátor Prostějova Miroslav Pišťák.

Co se stane v případě,
že město spor prohraje?
Prostějovští zastupitelé budou
mít zítra před sebou při rozhodování obrovskou míru zodpovědnosti. V případě, že totiž
magistrát spor se společností
Manthellan prohraje tím, že
nedokáže dodržet vzájemnou
smlouvu, skutečně hrozí náhrada až půlmiliardové škody. A prostějovský občan pak
právem bude moci požadovat
tuto škodu po jednotlivých
zastupitelích! Jak totiž všichni
víme, nový občanský zákoník už
nezná termín kolektivní viny, ale
jasně určuje míru zodpovědnosti u jednotlivých komunálních
politiků. A to i přesto, že v parlamentu padl nárh, aby byla tato
možnost z novely vypuštěna...
V úterý tak bude zapotřebí postavit se k celému problému čelem
a hlasovat pro změnu územního
plánu nebo proti. Zastupitelé
by si zároveň měli uvědomit,
že pokud se alibisticky zdrží
hlasování, má to úplně stejný
význam, jako kdyby hlasovali
proti...

Zastupitelé budou mít
v rukách horký brambor
Úterní jednání zastupitelstva
bude podle všech předpokladů
hodně dlouhé a náročné. Všichni
věříme, že vrcholní komunální
politici vezmou rozum do hrsti
a schválí potřebné návrhy, aby
se dostálo všem slibům zakotveným ve smlouvě o smlouvě budoucí se společností Manthellan.
Ta by pak zřejmě přestala vyhrožovat půlmiliardovou žalobou.
„Jak jsem již řekl, úterní jednání
zastupitelů a naše předložené návrhy by měl Manthellan chápat
jako projev naší dobré vůle řešit
sporné momenty a náš úmysl
plnit uvedenou smlouvu. Chtěl
bych ale na závěr zdůraznit ještě
jednu velmi důležitou věc. Město
Prostějov ani Společenský dům,
ani pozemky pod ním a v jeho
těsném sousedství, společnosti
Manthellan nikdy neprodalo,
ale pouze pronajalo! Tyto nemovitosti jsou stále v majetku
města,“ zdůraznil první muž prostějovské radnice Miroslav Pišťák,
který ovšem sám očekává velmi
rozsáhlou diskuzi na toto téma
v zastupitelstvu. „Každý ze zastupitelů má své svědomí a bude
hlasovat podle sebe. Ano, čekám
velice rozsáhlou diskuzi, které se
však neobávám,“ dodal primátor.
Večerník v této souvislosti oslovil i vedení společnosti Manthellan, to ovšem úterní jednání zastupitelů nechalo bez
komentáře. „K nadcházejícímu
jednání zastupitelstva se v tuto
chvíli opravdu nebudeme vyjadřovat. Myslím, že námi uvedené
informace dobře popisují stávající situaci,“ reagoval na náš
e-mail Luděk Schmidt, manažer
společnosti Manthellan.

PROSTĚJOVSKÝ Večerník pochopitelně nebude
v úterý v obřadní síni prostějovské radnice na jednání zastupitelstva chybět. Aktuální informace přineseme ihned po skončení jednání na www.vecernikpv.cz,
bližší podrobnosti pak čtenáři najdou v příštím tištěném vydání!

Téma Večerníku
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inzerce

to tu ještě nebylo...

AVÍZO: PTEJTE
SE POLITIKÙ...

Zní to neuvěřitelně, ale doba do otevření volebních
místností při komunálních volbách do Zastupitelstva
Statutárního města Prostějova se přehoupla přes hranici pouhého jednoho měsíce! Abychom byli přesní, první
volební lístek hodíme do urny už za šestadvacet dní.
„Letí to opravdu jako voda. Poslední jednání současného zastupitelstva se uskuteční v úterý třiadvacátého
září. Rada města bude ve svém funkčním období podle
zákona pokračovat až do okamžiku, než bude nově
zvoleným zastupitelstvem jmenována nová,“ připomněl
pravidla při vedení města na samém konci volebního
období stávající prostějovský primátor Miroslav Pišťák.

CHCETE SE ZEPTAT
BUDOUCÍHO PRIMÁTORA
ČI PRIMÁTORKY ÚPLNĚ
NA COKOLIV, OSOBNĚ
A PŘÍMO Z OČÍ DO OČÍ?
PAK PŘIJĎTE NA
CHYSTANOU BESEDU
PROSTĚJOVSKÉHO
VEČERNÍKU!
strana 3

ANO 2011 porušilo nepsanou dohodu
Hnutí vylepilo plakát na městský majetek! Kde je ETIKA?
Prostějov/mik - Hlásají transparentnost a slušnost. Místo toho
porušují ještě před svým případným zvolením první pravidla.
Konkrétně nepsanou dohodu
uzavřenou už před mnoha lety

a dodržovanou všemi stranami
napříč politickým spektrem. Řeč
je o prostějovském hnutí ANO
2011, které nechalo vylepit své
předvolební plakáty na městském majetku, což vzbouřilo hla-

dinu nevole nejen mezi komunálními politiky, ale i prostějovskou
veřejností. „Shodou okolností“ se
tak stalo právě při nedávných hodech, kdy bylo centrum zaplněno
(Dokončení na str. 13)
lidmi...

Jiní točí stejné tváře, „modří“ přicházejí s osobnostmi
Do zastupitelstva míří také Jan Zatloukal a Lenka Růžičková

Prostějov/red - Už pohled na sestavu
kandidátních listin pro říjnové komunální volby nahrává představě,
že přes předvolební humbuk jsou
vody městské politiky pořádně stojaté. Řada stran nejenom, že zalovila
v obdobné množině kandidátů, ale
hned několik z nich má dokonce stejné lídry jako před čtyřmi lety. Specialitou jsou pak kandidáti na primátora, kteří nejenže usilovali o důvěru
již při minulých volbách, tehdy ale
nosili jiný stranický dres...
Podobné úvahy ovšem neplatí pro prostějovské občanské demokraty, jejichž
jednoznačná obměna se letos projevuje nejenom v osobě nového lídra.
„Modrým“ se hned ve dvou případech
povedlo do první pětky kandidátky přivést výrazné osobnosti, které dosud do
nejvyšších pater prostějovské politiky
inzerce

nepatřily, ale jejich profesní životopi- dětí a mladých lidí tak jako právě Jan
sy potvrzují, že by ve službách města Zatloukal.
měly co nabídnout.
Oblíbená vedoucí školky
Volejbalový šéf
Esem na kandidátce občanských
Pedagog a volejdemokratů je také
balový nadšenec
dlouholetá vedouJan Zatloukal sice
cí mateřské školy
už zkušenost se
Aloise Krále Lenzastupitelstvem
ka Růžičková. Ta
má, ale to se jedkandiduje
jako
nalo o dětské zastupitelstvo, jehož nezávislá a její praktické zkušenosti s
koordinátorem byl do roku 2014. Za- chodem městských školských zařízení
tloukal se kromě své profese pedagoga mohou velmi výrazně obohatit prostěv prostějovském DDM věnuje také vo- jovské zastupitelstvo při řešení problélejbalovému hnutí, v němž se stal kraj- mů škol a školek.
ským předsedou volejbalového svazu, Obě nové tváře prostějovské komuale také předsedou populární Hanácké nální politiky můžete už zanedlouho
volejbalové ligy. Málokdo ve městě podpořit hlasem pro kandidátku obzná problematiku volnočasového vyžití čanských demokratů.

Spojuje nás práce, plníme své sliby.
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Přijďte k volbám 10. - 11. října 2014

1.

2.

3.

4.

5.

6.

8.

7.

9.

Miroslav PIŠŤÁK

RNDr. Alena RAŠKOVÁ

Ing. Zdeněk FIŠER

PhDr. Alois MAČÁK, MBA

Bc. Pavel SMETANA

Mgr. Milada GALÁŘOVÁ

Ing. Bedřich GRULICH

Jana HALVADŽIEVOVÁ

Ing. Jiří POSPÍŠIL

primátor, 75 let

náměstkyně primátora, 64 let

náměstek primátora, 59 let

náměstek hejtmana, technik, 50 let

živnostník, 44 let

asistentka předsedy odborové
organizace, 57 let

ředitel pro strategii, 50 let

živnostník, 46 let

ekonomický ředitel, 58 let

10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

Božena SEKANINOVÁ

MUDr. Pavel HOLÍK

Ing. Vladimír PRŮŠA

Ing. Lenka ČERNOCHOVÁ

Petr KUDLÁČEK

Eva KŘEPELKOVÁ

Petr LEPŠA

Zdeněk VYCHODIL

Bc. Zuzana BRATTEROVÁ, L.L.M.

senátorka, 57 let

lékař, 57 let

ředitel DsP, 51 let

ředitelka pobočky ČČK, 44 let

správce sportovního areálu, 38 let

invalidní důchodce, 54 let

bezpečnostní technik, 41 let

externí pracovník, 71 let

ředitelka DD, 46 let

19.

20.

21.

22.

23.

24.

25.

26.

27.

JUDr., Ing. Jiří PUDIL

Ing. Rudolf RAŠKA

Ing. Ivo KURFURST

Jiří SCHLESINGER

Ing. Miroslav HANÁK

Marie HÁJKOVÁ

Mgr. Soňa PROVAZOVÁ

Bc. Petr MUCHA

Miroslav HERINK

důchodce, 80 let

ředitel školy, 61 let

OSVČ, 46 let

důchodce - manažer, 68 let

elektroinženýr, 76 let

vedoucí odboru DsP, 64 let

sociální pracovnice, 36 let

OSVČ, 39 let

okrskový strážník MP, 44 let

29.

30.

Miloslava HEJDŮŠKOVÁ

Mgr. Daniel ZÁDRAPA

Jaroslav ŠTUDENT

Jana HLADKÁ

Mgr. Jiří KOMÍNEK

ekonomka, 65 let

ředitel Muzea a galerie v Prostějově, 46 let

řidič, 48 let

důchodce – masér, 61 let

vedoucí učitel odborného výcviku, 37 let

28.

31.

32.

www.cssd-prostejov.cz

33.
Mgr. Miroslava TICHÁČKOVÁ
sociální pracovník FOD, 48 let

34.

35.

Jiří FIALA

Josef ZATLOUKAL, DiS.

důchodce spisovatel, 64 let

státní zaměstnanec, 41 let
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Konicko Kostelecko Němčicko Plumlovsko Protivanovsko V Otaslavicích vykradli kůlnu i trafiku

Regionální zpravodajství


Expres
z regionu
Do sed
sedla
dla aažž za ttýden!
ýden
ýd
en!!
V Němčicích otevřeli
dětské hřiště
Němčice nad Hanou/mls - Město Němčice nad Hanou a Dům
dětí a mládeže Orion společně
uspořádaly slavnost při příležitosti
otevření nového dětského hřiště.
Na akci, která proběhla předminulou neděli 14. září u místního fotbalového stadionu, si děti mohly
nejen pohrát, ale i něco vyhrát.
Na Čertových rybnících
chystají rybářský maraton
Čunín/mls - Rybářské závody
dvojic na dvaačtyřicet hodin se
budou konat od pátku 26. do neděle 28. září na Čertových rybnících u Čunína. Závod proběhne
systémem „chyť a pusť“. Soutěžit
budou dvoučlenné týmy, každý
z nich bude lovit na čtyři pruty.
Bodovanou rybou bude kapr,
amur a jeseter od padesáti centimetrů včetně! Klání začne v pátek odpoledne a ukončeno bude
v neděli v poledne. Více informací
zájemci naleznou na www.certovyrybniky.cz
V Drahanech vypukne
NOC VĚDCŮ
Drahany/mls - Městys Drahany
a Muzeum Drahanské vrchoviny
zvou na druhou Noc vědců, která
se bude konat tento pátek 26. září
2014 od 18:00 hodin v budově
muzea v Drahanech. K vidění budou zábavné exkurze do světa fyziky, chemie, logiky, experimentální archeologie, přírodovědy,
zdravovědy, astronomie a ukázka
techniky a práce hasičů. V rámci
akce bude zájemcům umožněna
prohlídka nově vybudované čistírny odpadních vod.
Nad Čechy vystoupají draci
Čechy pod Kosířem/mls - ZŠ
a MŠ Čechy pod Kosířem ve
spolupráci s Obecním úřadem, TJ
Sokol a Pivovarem Litovel pořádá
Drakiádu pro děti a dospělé, která
se bude konat v sobotu 27. září od
14.00 hodin na fotbalovém hřišti
TJ Sokol Čechy pod Kosířem.
Dobroty z udírny, ochutnávka
piva a občerstvení bude zajištěno.

Podzimní
zpravodajství
z Prostějovska
www.
vecernikpv
.cz

Voda v přehradě nebyla zcela

Vznikne na místě rozsáhlého požáru kamenolom?

POZEMEK U PŘEMYSLOVIC NENÍ STÁLE ZALESNĚNÝ čistá ani po prázdninách
Celý byl případ již policisté odložili, na viníka nepřišli...

Na konci dubna 2012 došlo u Přemyslovic k požáru, který v historii Prostějovska nemá obdoby. Po
dlouhé tři dny i noci bojovali hasiči z celého regionu
se živlem, který spolykal více než deset hektarů lesního porostu. Podle slov majitele pozemků začíná
po dvou letech zdejší les opět ožívat. Jak se ovšem
Večerník na vlastní oči přesvědčil, v některých místech tomu ovšem absolutně nic nenasvědčuje...
Přemyslovice/mls
Les u Přemyslovic měl být dle
zákona opět vysazen do loňského jara. Tak se ovšem zdaleka
nestalo. Jaké jsou důvody zpoždění? „Aby bylo možné sazenice

do půdy vůbec vysadit, tak jsme
nejprve za šílené peníze museli
navozit hlínu. Polovina lesa je
však už od jara vysazena. Nyní
jsme tam tři měsíce vozili zeminu.
Pokud to dovolí počasí, zbytek
lesa dosadíme ještě na podzim,“

Před dvěma lety. Les u Přemyslovic nedlouho po ničivém požáru. Celá plocha se
měla začít zelenat už loni na jaře.
Foto: archiv Večerníku

Na planinu navezli asfalt. Místo nově vysázených stromů je na okraji pozemku u Přemyslovic, kde vyhořel les, k vidění i navezená kamenná suť. Na hromadách lze najít i kusy odfrézovaného asfaltu.
Foto: Martin Zaoral
popsal Večerníku aktuální situaci
Richard Benýšek, majitel dotčených pozemků.
Přibližně v prostoru, kde hořelo, plánovala společnost BÖGL a KRÝSL otevřít kamenolom. Od svého
záměru sice nakonec odstoupila,
její vizi následně převzala nepříliš
průhledná společnost Taxanberg.
Právníci zastupující tuto společnost
tlačili na to, aby v územním plánu
Přemyslovic byl vyznačen dobývací prostor k otvírce lomu. Ani oni
však neuspěli.
Přestože se sám Benýšek již dříve
vyjádřil v tom smyslu, že nic nebrání
k tomu, aby byl kamenolom na katastru Přemyslovic otevřen, většina

zastupitelů v obci se shodla na tom,
že nic podobného tu nepovolí. Bez
souhlasu vedení Přemyslovic přitom
není možné nový kamenolom na katastru obce otevřít.
Podrobné vyšetřování příčin rozsáhlého požáru zůstává stále záhadou.
Nepřišli na ni ani vyšetřující hasiči
či policisté. „Během vyšetřování se
nepodařilo stanovit jednoznačnou
příčinu požáru lesa v okolí Přemyslovic. Existovalo několik vyšetřovacích
variant, ani jednu se však nepodařilo
na sto procent potvrdit, či vyvrátit. Případ byl proto ze strany hasičů i Policií
ČR odložen,“ uvedla na toto téma
Vladimíra Hacsiková, tisková mluvčí
hasičů Olomouckého kraje.

Plumlov/mls - Ostře sledované
měření kvality vody v plumlovské přehradě skončilo. A jeho výsledky nikomu radost neudělaly.
Opět se tak potvrdilo, že celá revitalizace, zaštítěná prostějovským
poslancem a členem hnutí Úsvit
Radimem Fialou, byla hodně nevydařenou akcí za stovky milionů korun! Je tak na místě se ptát,
kdo se z toho bude zodpovídat?
Po pěti letech se mohli lidé z Prostějova a okolí letos opět koupat
v napuštěné plumlovské přehradě.
Mnoho jich však tuto příležitost
nevyužilo. Ostatně není divu. Naplnily se totiž pesimistické předpovědi a ukázalo se, že nákladné
bagrování, které přišlo na téměř
sto třicet milionů korun, mělo na
vodu jen velmi malý vliv. Její kvalita kolísala zejména v závislosti na
aktuálním počasí - když bylo teplo
a sucho, sinice se vesele množily,
jakmile se ochladilo a trochu zapr-

Doloplazy/mls - Tak jako všichni
hrdí muslimové musí minimálně jednou za život vykonat pouť
do Mekky, tak každý správný
obyvatel mikroregionu Němčicko jednou do roka vezme kolo
a vyrazí na pouť po okolí svého
bydliště. Rozdíl je zejména v tom,
že zatímco cíl muslimů zůstává
už po staletí stejný, sportovci z
Němčicka si finiš svého putování
najdou pokaždé v jiné obci. Tentokrát padla volba na Doloplazy,
které se hostitelské úlohy zhostily
na výbornou.
Pokud nějaké akce vedou ke zdravému pohybu na čerstvém vzduchu,
jiné k poznání okolí místa, kde člověk žije a další zase nabízí společnou
zábavu s lidmi, s nimiž toho sice
máme hodně společného, ale jinde
než na této akci se s nimi nesetkáme, pak výtečně vymyšlená cykloturistická výprava „Na bicyklech

INZERCE

Němčickem“ spojuje všechny tyto
aspekty.
Cyklisté nejprve projedou pokud
možno co nejvíce ze všech šestnácti
obcí mikroregionu Němčicko, v nichž na ně čeká nejen občerstvení a
razítko dokládající jejich návštěvu,
ale také informace o místních zajímavostech a novinkách. Posléze se
všichni účastníci sejdou na jednom
místě, kde pro ně hostitelská obec
připraví nejen bohaté občerstvení,
ale i zajímavý doprovodný program.
Letos odhadem přes šest stovek
cyklistů zamířilo na hřiště do Doloplaz. Cestou mohli navštívit například nedaleké Víceměřice, kde
se kupříkladu dozvěděli, že v obci
všeobecně přezdívané jako Mexiko
bylo loni otevřeno naprosto unikátní
„Muzeum života a paměti ve Víceměřicích“. Toto muzeum nejenže
nepochybně stojí za návštěvu, ale
nabízí i obrovskou inspiraci pro

ostatní obce. Jeho asi největší atrakcí je přehledná historie všech domů
stojících ve Víceměřicích. Snímek
každého z domů je vždy doplněn
krátkým povídáním z jeho historie
a také dobovými fotografiemi dávných majitelů. „Výstavu o našich
domech dával dohromady zejména
místostarosta Ludvík Ševčík, pro
něhož je místní historie obrovským
koníčkem,“ zmínil se starosta Víceměřic Eduard Novotný, na němž
byla patrná oprávněná hrdost na
celé nedávno otevřené muzeum.
V něm kromě výše zmíněného najdete také spoustu věcí, které dříve
bývaly součástí každé domácnosti,
ale nyní už na ně těžko kde narazíte. Je tu k vidění spousta exponátů
od prehistorické pračky složené ze
dvou otáčivých valch přes nejrůznější druhy mlýnků, až po cigarety
značky „Lípa“, které stály přesně
jednu korunu!

Kdo si snad některou z nepřeber- ko, nechal ujít, ten
ných zajímavostí, které nabízí jed- by to měl napranotlivé
notliv obce mikroregionu Němčic- vit už příští rok!
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V cíli. Pořadatelé na hřišti v Doloplazích stovkám přijíždějících cyklistů
rozdávali jedno razítko za druhým.
Foto: Martin Zaoral
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PLUMLOVSKÉ VINOBRANÍ doplatilo na válku bohů
Nadšenci pozvali Dionýsa, na vládce nebes bohužel zapomněli...

Plumlov/mls - Když někoho
zvete na dlouho očekávanou
akci, nezapomeňte poslat pozvánku také jeho šéfovi. Jinak
na to můžete pořádně doplatit. Uplynukou sobotu se o tom
přesvědčili organizátoři devátého ročníku Plumlovského
vinobraní. Na zahájení akce
tentokrát dorazil samotný bůh
vína Dionýsos. Bohužel hned
s úvodními tóny hudby provázející jeho slavnostní průvod se
spustil déšť. Vládce nebes Zeus
totiž na oblíbenou akci pozván
nebyl. A to při své ješitnosti očividně nemohl nechat jen tak...
PROSTĚJOVSKÝ Večerník,
jakožto dlouholetý mediální
partner organizátorů ze Spolku
plumlovských nadšenců, u toho
samozřejmě nemohl chybět!
V sobotu 20. září se nádvoří plumlovského zámku již podeváté zaplnilo, když na programu bylo
oblíbené Plumlovské vinobraní.
Program odstartoval již po druhé
hodině odpolední a zpočátku vše
vypadalo skutečně idylicky. Diváci si se skleničkou či kelímkem
vína v ruce mohli naplno vychutnat výtečné vystoupení cimbálovky Harafica i temperamentních
Espuelas. S velkým zájmem se od

svého otevření setkala i náročná
vinná stezka, která prověřila přes
sedmdesát degustátorů majících
za úkol rozpoznat jednotlivé odrůdy vína.
To už se však nad kopci Drahanské vrchoviny objevily tmavé
mraky, které nevěstily nic dobrého. „Na vinobraní nám obvykle
mírně poprchává. Tak tomu bylo
například loni. Navzdory nepříznivé předpovědi to snad letos vydrží, vždyť už nyní se nám podařilo prodat přes osm set lístků,“ těšil
se Marek Otruba z pořádajícího
Spolku plumlovských nadšenců.
O zahájení akce se letos postaral
řecký bůh Dionýsos, který letos
na zámek dorazil v doprovodu početného průvodu i se svojí ženou.
Tu si antický bůh na první pohled
překvapivě vybral mezi družstevnicemi. Při hlubším zamyšlení je
jasné, že svazek vznešeného boha
a ženy zaměstnané v zemědělství
má svoji logiku. Vždyť bez šikovných lidí, kteří práci na vinicích
zasvětili svůj život, by se ani ten
nejbohatší piják dobrého vína nedočkal.
Dionýsovu přítomnost na vinobraní zřejmě těžce nesl vládce nebes Zeus a tak seslal na Plumlov
hustý déšť. I na tuto variantu však

V České republice se o ní zmínili pánové
Janča a Zentrich v jedné části „Herbáře“.
Základní princip a filozofie gemmoterapie je metoda bylinné medicíny, která využívá přípravky na bázi pupenů, semen,
mladých výhonků rostlin - zárodečných
tkání. „Tyto tkáně jsou sklizeny v jarním
období, kdy se pupeny nalévají a obsahují největší množství biologicky aktivních
látek, nezbytných pro další růst a vývoj
rostliny. Jsou velmi účinné i na lidský organismus,“ prozrazuje Jarmila Podhorná,
majitelka firmy NADĚJE s tím, že aktivní látky jsou ze zárodečných tkání extrahovány do směsi ethanolu i glycerinu
a dalším zpracováním vznikají výtažky,
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které lze použít na řadu zdravotních potíží. „Zvyšují obranyschopnost organismu,
zlepšují funkci centrální nervové soustavy, stimulují vylučovací orgány, působí
očistným způsobem a usnadňují detoxikaci organismu. Celkově jej omlazují a do
budoucna mohou přispět k léčení chorob
dosud neléčitelných,“ přidává Podhorná.
Oblast Drahanské vysočiny, ve které se
Brodek u Konice nachází, se vyznačuje
čistou, ekologickou přírodou. „Suroviny získáváme přímo odtud a z části i
na pozemcích patřících firmě Naděje.
Nejžádanější gemmoterapeutika jsou
výtažky z pupenů topolu, jalovce, vřesu,
černého rybízu, lichořeřišnice, olše a další. Některé vybrané druhy jsou obohaceny o složku beta-glukan, která patří mezi
takzvané imunomodulátory. Vznikla tak
nová řada produktů zvané gemmoglukany,“ uvedla Jarmila Podhorná.
Gemmoterapie může být i vhodným doplňkem pro další alternativní metody pro
udržení lidského zdraví jako například
různé druhy masáží, akupunktury a podobně. Svým působením mohou pomoci
zlepšovat zdraví dnes, a tak nepřímo působit i na kvalitu zdraví v budoucnu.

Krajského ředitelství Policie ČR
Olomouckého kraje.
Ke druhé otaslavické zlodějně
došlo v blíže nezjištěnou dobu
během předminulého víkendu. „Někdy v čase od soboty
třináctého do pondělí patnáctého
září došlo ke vloupání do novinového stánku v Otaslavicích.
Neznámý pachatel překonal visací zámek a z vnitřních prostor

odcizil několik kusů krabiček
značek,
cigaret
různých
doutníků, dutinek, zapalovačů
a cukrovinek. Na cestu si vzal
i rádio s CD přehrávačem.
Majiteli tak způsobil škodu za
osmnáct tisíc korun,“ uvedla
mluvčí krajské policie.
V případě zjištění pachatele mu
za přečin krádeže hrozí až dvouletý pobyt za mřížemi.

Na poli mezi Nivou a Rozstáním
někdo vyryl do auta hanlivé nápisy

Rozstání/mik - Vlastním očím nevěřil majitel zánovní škodovky, který
své vozidlo odstavil na poli u Rozstání. Jakmile se k němu po několika
hodinách vrátil, měl ho poničené sprostými symboly.
„V průběhu neděle čtrnáctého září došlo k poškození vozidla Škoda Octavia,
které měl jeho majitel zaparkované v polích v katastru mezi obcemi Niva
a Rozstání. Zatím neznámý pachatel vozidlo poškrábal a neznámým předmětem na něj vyryl hanlivé symboly. Majitel si škodu vyčíslil na třicet tisíc
korun,“ uvedla Irena Urbánková, tisková mluvčí Krajského ředitelství Policie
ČR Olomouckého kraje. Ke vloupání do vozidla naštěstí nedošlo. „Policisté
zahájili úkony trestního řízení pro podezření ze spáchání přečinu poškození
cizí věci, za který pachateli hrozí až roční pobyt za mřížemi,“ konstatovala
Urbánková.

Ve Vrbátkách okraden o navigaci

Dionýsos a jeho družina. Letošní vinobraní stejně jako při vůbec prvním ročníku zahájil antický bůh vína
a nespoutaného veselí v doprovodu svých věrných. Při jeho nástupu se začaly objevovat první deštníky.
Foto: Martin Zaoral
organizátoři byli díky svým mnohaletým zkušenostem připraveni
a tak se všichni přítomní mohli před přívaly vody i se svými
skleničkami, tácky a přáteli skrýt
pod střechy připravených stanů.
Právě z těchto strategických míst
pak většina lidí sledovala další
program, ve kterém se představila

zlínská folkrocková legenda AG
Flek či skupina Arrhythmia interpretující heavy metalové skladby
na smyčcové nástroje. Vyniklo
v něm pak zejména vystoupení
domácích Veselých kraviček. Proslulý estrádní soubor si pro publikum tentokrát připravil pásmo
tanců, které jeho členky okoukaly

v nejrůznějších koutech světa.
Po kravičkách už pódium ovládla
známá skupina Black rose a zrak
většiny přítomných se v té době
už příjemně kalil. A když se pak
ráno všichni probudili, tak se i navzdory případným bolestem hlavy
začali už těšit na jubilejní desátý
ročník Plumlovského vinobraní.

jaké bylo letošní plumlovské vinobraní......

3x foto: Martin Zaoral

vlastní zdroj vody

Němčice nad Hanou/mls S originálním nápadem přišli
v Němčicích. Chtějí zde vybudovat vlastní zdroj vody. Od
tohoto projektu si do budoucna slibují významné finanční
úspory pro městský rozpočet
i obyvatele města.
V září v Němčicích začnou s hydrologickým průzkumem. Ten by
měl odpovědět na otázku, zda je
místní zdroj schopen nabídnout
vodu v dostatečném množství
i kvalitě. „Náklady jsou vyčísleny
na milion dvě stě tisíc. Z devadesáti procent je pokryje dotace
z Ministerstva životního prostředí ČR,” sdělila starostka Němčic
Ivana Dvořáková s tím, že výsledky průzkumu by měly být známy
příští rok v dubnu. Pokud budou
pozitivní, mohou se občané Němčic výhledově těšit na vlastní,
levnější vodu čerpanou z bezprostředního okolí místa, kde žijí.

Jarmila Podhorná představuje gemmoterapii

Program:

www.vecernikpv.cz

„V neděli čtrnáctého září
dopoledne zjistil majitel nemovitosti v Otaslavicích, že měl
v noci návštěvu. Neznámý
zloděj vnikl na pozemek
u rodinného domu a zde vypáčil
dveře vedoucí do kůlny. V té vše
prohledal a odcizil jízdní kolo
za dvanáct tisíc korun,“ informovala o první krádeži Irena
Urbánková, tisková mluvčí

Němčice chtějí

Představujeme regionální podnikatele...

Brodek u Konice/pr - Firma NADĚJE,
kterou opravdu s plným nasazením
vede Mgr. Jarmila Podhorná, vznikla
v roce 1999 a od té doby získala pevné
místo na trhu. Zabývá výrobou výtažků z bylin a pupenů rostlin, přičemž
se nachází v malebné krajině, ve vesnici Brodek u Konice na Prostějovsku.
Zakladatelkou je paní Mgr. Jarmila
Podhorná, která jako první uvedla do
praxe terapii pomocí výtažků z pupenů
rostlin a stromů zvanou „gemmoterapie“.
Gemmoterapie je součást fytoterapie,
kterou lidstvo využívá k prevenci a léčbě
různých zdravotních potíží a chorob. Na
jejím počátku byl akademik Filatov, který upozornil na skutečnost, že za určitých
podmínek vznikají v rostlinách látky, které se zde za běžných okolností nevyskytují a mají mimořádné léčebné vlastnosti.
Práce vědce Filatova zaujaly belgického
lékaře Dr. Paula Henryho, který se zaměřil na pupeny a zárodečné tkáně stromů i
rostlin. Zjistil, že se v nich vyskytují látky, které se v těle dospělé rostliny nebo
stromu neobjevují. Rozvíjet se začala
nejvíce ve Francii, kde ji šířili homeopaté.

region@vecernikpv.cz

F o t o ree p o r t á ž
Fotoreportáž

Doloplazy se staly cyklistickou MEKKOU
O víkendu sem zamířilo šest stovek lidí z šestnácti okolních obcí

šelo, kvalita se přece jen zlepšila.
Nejhorší situace panovala na konci července, kdy hygienici vodu
označili za nevhodnou ke koupání. Přitom právě především kvůli
jedovatým sinicím byla přehrada
čtyři roky vypuštěná.
Ani po deštích a chladném konci
prázdnin si voda v nádrži jedničku
nevysloužila, hygienici její kvalitu
označili dvojkou. „Toto hodnocení
znamená, že voda je vhodná ke
koupání. Může však mít sníženou průhlednost, případně mírně
zapáchat,“ objasnila Eva Čehovská z Krajské hygienické stanice
v Olomouci.
Žádné další měření už hygienici letos na přehradě provádět nebudou.
O dalších případných krocích ke
zlepšení kvality vody v přehradě
se dle vyjádření Povodí Moravy
bude teprve rozhodovat, nic konkrétního však v tuto chvíli není na
pořadu dne.

776 159 120

Otaslavice/mik - Během
několika málo hodin došlo
v Otaslavicích hned ke
dvěma trestným činům. Zatím neznámý chmaták se
nejprve vloupal do kůlny
a nepozorovaně ukradl drahé
kolo. Vzápětí to odnesla
i trafika, odkud si někdo pod
rouškou noci odnesl různé
zboží.

Vrbátky/mik - Nyní bude muset jezdit a spoléhat se pouze na
vlastní orientaci. Majiteli auta
z Vrbátek totiž přes noc někdo
z auta ukradl navigaci za osm
tisíc korun!
„Ze spáchání přečinu krádeže je
podezřelý zatím neznámý pachatel, který se během noci ze středy
sedmnáctého na čtvrtek osmnáctého září ve Vrbátkách vloupal do

vozidla Volkswagen Transporter.
Z kabiny pak odcizil navigaci
značky Garmin Navi, čímž majiteli způsobil celkovou škodu za
osm tisíc korun,“ informovala Večerník Irena Urbánková, tisková
mluvčí Krajského ředitelství Policie ČR Olomouckého kraje s tím,
že v případě zjištění pachatele mu
za přečin krádeže hrozí až dvouletý pobyt za mřížemi.

Myslejovice: senior za volantem

byl opilý a ještě k tomu nesmí řídit

Myslejovice/mik - S nějakými
paragrafy si rozhodně nelámal
hlavu dvaasedmdesátiletý důchodce, kterého policisté načapali v Myslejovicích za volantem
škodovky podnapilého a ještě
k tomu bez platného řidičáku!
„Ve čtvrtek osmnáctého září kolem
půl sedmé ráno kontrolovali policisté v Myslejovicích řidiče vozidla
Škoda Felicia. U dvaasedmdesátiletého muže provedli dechovou
zkoušku, která byla pozitivní s hodnotou 0,41 promile alkoholu v dechu. Při kontrole strážci dopravního
pořádku navíc zjistili, že senior

není držitelem platného řidičského oprávnění a Okresním soudem
v Olomouci má uložen zákaz řízení
všech motorových vozidel až do
února roku 2015,“ popsala prohřešky řidiče v letech Irena Urbánková,
tisková mluvčí Krajského ředitelství
Policie ČR Olomouckého kraje.
Senior je teď podezřelý ze spáchání
přečinu maření výkonu úředního
rozhodnutí a vykázání. „V případě
prokázání viny a odsouzení mu
hrozí až tříletý pobyt za mřížemi
a z přestupku proti bezpečnosti
a plynulosti silničního provozu,“
dodala mluvčí krajské policie.

Mladou řidičku v Bedihošti
Svižná hudba oddalovala déšť. Během celého vystoupení Zlínská legenda. Po slavnostním zahájení na pódium nastou- Nepromokavá děvčata. Zatímco většina návštěvníků se během
Espuelas hrajících temperamentní latinsko-americkou muziku se pil AG Flek. Přestože jejich hudba má určitě stále co nabídnout, hustého deště skryla pod střechu připravených stanů, trojice těchto
prostor před pódiem se při začátku jejich koncertu téměř vylidnil. mladých návštěvnic stále pozorně sledovala hudební vystoupení.
vše zdálo být v nejlepším pořádku.

PIVÍN
SE
DÍKY
STAROSTOVI
MĚNÍ
K
NEPOZNÁNÍ
Olomoucký kraj schválil i financování spojky se Skalkou
Pivín/mik, pk - Jak Večerník informoval již v minulém vydání,
tak se i stalo. Zastupitelstvo Olomouckého kraje odsouhlasilo návrh krajské rady, na jehož základě
bude poskytnuta dotace ve výši tří
a půl milionu korun na vybudování obslužné komunikace mezi
Pivínem a Skalkou. Půjde o vůbec
historicky první spojnici těchto
obcí. Již jsme také předznamenali,
že už v současnosti panuje v Pivíně čilý ruch na rekonstrukci páteřní komunikace...
„Jsem velmi rád, že Zastupitelstvo Olomouckého kraje schválilo
poskytnutí finančního příspěvku
obci Pivín na vybudování obslužné komunikace ve výši tři a půl
milionu korun. Nová silnice zcela
jistě zlepší jak historicky danou
vzájemnou vazbu mezi Pivínem
a Skalkou, tak především zkvalitní
dostupnost pro místní obyvatele,“
konstatoval v pátek odpoledne pro
Večerník Alois Mačák, první náměstek hejtmana a prostějovský
radní. Právě on měl na schválené
dotaci lví podíl.
Vzhledem ke skutečnosti, že jde
o vybudování zcela nové silnice,
dosahují celkové náklady investiční akce přes sedm milionů korun. Kraj tedy ze svého rozpočtu
uhradí polovinu, stejným padesátiprocentním poměrem, se na
financování budou podílet i Pivín
a Skalka, každá obec po hranici
svého katastrálního území. Nová
obslužná komunikace bude mít
necelé dva kilometry.
Už předkové pivínských občanů
se snažili vybudovat cestu mezi
těmito obcemi, která by aspoň

trošku vyhovovala jejich představám. Zatím se tak nepodařilo,
až teď, kdy je možné využití finančních prostředků uvolněných
z Olomouckého kraje, se tato
akce uskuteční. „Již proběhlo
výběrové řízení na dodavatele
stavby za účasti zástupců obcí
Skalky a Pivín. Během září by
měla být zahájena výstavba
a s jejím ukončením se počítá
v listopadu letošního roku,“ informoval Večerník Jan Vrána,
starosta Pivína.
Někteří lidé ale zástupcům obce
vytýkají, že se tato cesta vůbec
realizuje. Odpověď na jejich
výtky je podle starosty Pivína
jednoznačná, i když se skládá
z několika částí. „Prvním impulzem je dlouholeté přání už našich
předků, obec Skalka spadá pod
Farnost v Pivíně a ta v naší obci
měla rovněž poštu. Naopak zase
Pivínští rádi navštěvují sirnato-alkalické lázně ve Skalce. Moderní podmínky ve všech regionech umožňují dostat se z obce
do obce po cyklostezkách nebo
obslužných komunikacích, které
nejsou tak frekventovány, ale z Pivína taková komunikace dosud
nevede a v tomto směru byl uzavřen, a lze snad i říct, odstřižen od
okolního světa. A proto se počítá
s tím, že nová spojka bude sloužit cyklistům, lázeňským hostům
a také i pro jiné účely,“ vysvětlil
Jan Vrána s tím, že on sám si je
dobře vědom, že za vybudování
této komunikace jej nemají někteří spoluobčané rádi, ale jednou
větou říká, že komunikace bude
sloužit všem a snad to naši potom-

ci více ocení. „Na tuto investiční
akci právě minulý týden schválila
Rada Olomouckého kraje příspěvek ve výši padesáti procent celkových nákladů, což je výrazná
pomoc a jen díky představitelům
kraje bude možno celou tuto akci
realizovat. Věříme, že se vše podaří a ti, kteří se dnes dívají na tuto
akci skrz prsty, uznají oprávněnost
této investice,“ dodává pivínský
starosta, který však má v této záležitosti i spoustu zastánců.

Stavební ruch je také
uvnitř Pivína
Před několika lety se podařilo
získat dotace na přeměnu posledního fotbalového hřiště se škvárovým povrchem v regionu, což
bylo po desetiletí neřešitelným
problémem. A letos mohou Pivínští opět slavit, protože se podařilo
zahájit rekonstrukci komunikace,
která byla jednou z posledních
v kraji tvořená žulovou dlažbou.
„Jedná se o největších investiční akci tohoto volebního období
v Pivíně, o kterou jsem dlouhá
léta usiloval. Předcházela tomu
několikaletá příprava, počínaje monitoringem kanalizace,
zpracováním projektu až po to
nejdůležitější, a tím je získání finančních prostředků. I když není
komunikace majetkem obce, ale
kraje, bylo mnohaletým úkolem
přesvědčit zastupitele kraje, aby
průtah Pivínem, který je v mnoha
ohledech pro kraj nevýznamný,
neboť neleží na žádné z hlavních
tras, aby tomuto problému věnovali pozornost. Vše se nakonec

načapali pod vlivem pervitinu

Bedihošť/mik - Zfetovanou mladou ženu osobního vozidla odhalili uplynulý čtvrtek ráno policisté v Bedihošti. Test na drogy
zjistil v jejím těle pervitin.
„Ve čtvrtek osmnáctého září kolem půl deváté ráno kontrolovali
policisté v Prostějovské ulici v Bedihošti řidičku osobního vozidla.
U šestadvacetileté ženy provedli
dechovou zkoušku, která byla
negativní. Zato test na omamné a
psychotropní látky byl pozitivní na

pervitin. Po poučení se mladá žena
podrobila lékařskému vyšetření
spojenému s odběrem biologického materiálu v nemocnici. Navíc
policistům při kontrole nepředložila řidičský průkaz, neměla ho totiž u sebe,“ sdělila tisková mluvčí
Krajského ředitelství Policie ČR
Olomouckého kraje Irena Urbánková. Jak doplnila, mladá řidička
je nyní podezřelá ze spáchání přestupku proti bezpečnosti a plynulosti silničního provozu.

Došlo na naši adresu...
Déšť jim náladu nezkazil…

Pivín se mění. Zásluhou starosty Jana Vrány se v obci lidé brzy dočkají
nové páteřní komunikace. Pivín se za padesátiprocentní finanční účasti
kraje brzy dočká i spojovací silnice se Skalkou. 2x foto: Michal Kadlec
podařilo a v pondělí sedmého
července tohoto roku byly zahájeny práce na rekonstrukci silnice
přes obec v celé její délce i s výstavbou nové kanalizace, která
v části prochází pod vozovkou,“
popsal Večerníku Jan Vrána, starosta Pivína.
Veškeré stavební práce jsou v celkové hodnotě 28 510 000 korun
bez DPH a financuje je Krajský
úřad Olomouckého kraje. Samotný Pivín se na celé investici podílí
více než sedmi miliony korun. Rekonstrukce by měla být ukončena
za 153 kalendářních dnů od jejího
zahájení.
Situace, která nastala uzavřením
a rozkopáním silnice napříč Pivínem, není vůbec jednoduchá.
S tím, ale starosta počítal a už
v zimě na veřejných schůzích
zastupitelstva obce informoval
a upozorňoval občany na problémy, které vzniknou. „Před
zahájením prací dostali občané
dopis, ve kterém jsem je žádal

o pochopení, toleranci a shovívavost. Začátek akce se sice posunul z důvodu zákonných lhůt
v rámci výběrového řízení. Většina občanů tuto situaci pochopila,
ale našli se i takoví, kteří psali na
obecní úřad a vzniklou situaci
kritizovali. Takoví však nebudou
spokojeni nikdy, i když budou
jezdit po nové vozovce,“ posteskl
si Vrána.
Stavební práce jsou doposud prováděny podle harmonogramu.
Starosta profesí stavař má o dané
problematice přehled a proto důrazně upozorňuje na případné
nedostatky a chyby při provádění, a ty řeší s investorem, stavebním dozorem a stavbyvedoucím.
Podle sdělení místních obyvatel
se Večerník mohl přesvědčit, že
prováděcí firma to nemá jednoduché a všichni v obci věří, že
rekonstrukce proběhne v daném
termínu a před koncem roku bude
možné užívat celou komunikaci
bez omezení.

První zářijové pondělí kolem
jedenácté hodiny odjížděl autobus s žáky šestého ročníku
Základní školy v Klenovicích
na Hané na adaptační kurz
do DT Čekyně. Cílem bylo
seznámit
nejen
stávající
žáky školy s těmi příchozími
z malotřídní školy v Pivíně, ale
i seznámit všechny s třídním
učitelem
Mgr.
Liborem
Večerkem. Hned při odjezdu
začaly padat první kapky deště,
který nás provázel téměř celou
dobu pobytu.

Po ubytování v chatkách
a prvním společném jídle začala
spousta seznamovacích, pohybových, soutěživých her a aktivit.
V pláštěnkách a holínkách za pomocí deštníků, náhradních ponožek
a dalšího oblečení jsme společně
zdolali i naučnou stezku „Po stopách
mamutů“. Déšť účastníkům nejen
nezkazil náladu, ale nevzal jim ani
chuť a elán soutěžit, hrát si a bavit
se! Všichni si pak domů vezli nejen
diplom, ale i spoustu zážitků.
Mgr. Helena Kaprálová,
ZŠ Klenovice na Hané

Foto: archiv ZŠ Klenovice na Hané

Kultura v Prostějově a okolí...

POVOU
TURBO ROZEZPplÍVněAnáLOk LI
prasknutí...
Sokolovna byla za

Velký svátek prožili uplynulou sobotu všichni
fanoušci legendární kapely Turbo. „Kulturák“ v
Lipové zaplnili doslova k prasknutí, aby na jediném koncertu této poprockové legendy v regionu
zazněly slavné hity i aktuální novinky. I přesto, že
plánovaný předskokan Martin Šafařík s kapelou
kvůli zdravotním problémům nedorazil, nikdo si
nenechal zkazit náladu a atmosféra celého večera byla vynikající. PROSTĚJOVSKÝ Večerník,
jakožto mediální partner, u toho nechyběl...

Poprocková legenda. Kapela Turbo zahrála v Lipové za dobu své
existence již počtvrté. I tentokrát to byl nářez. Foto: Pavla Vašková

Všichni zpívali. V nabité sokolovně snad nebyl nikdo, koho by skvělá atmosféra nestrhla a kdo by nezačal zpívat. Foto: Pavla Vašková
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Prostějov/pav
Když v sobotu 20. září kolem
půl jedenácté večer kapela po
velkém entrée nastoupila na
pódium, okamžitě si publikum získala na svoji stranu.
Diváci od prvních suverénně
zahraných tónů začalo zpívat
a skončilo až při posledním
akordu toho nejposlednějšího přídavku. Dvouhodinový
koncert byl doslova nabitý
hity, bez kterých se už dnes
neobejde jediný ples či hodová zábava. Písničky Turba
prostě zlidověly, což by si
jistě mohl přát každý muzikant. Zazněly například
Díky, já jdu dál, Krásným
dívkám, Hráč, Láska z pasáží, Chtěl jsem mít a mnohé
další hity i většina písní ze
zatím posledního CD Žár.
„Byla to skvělá symbióza,
krásné splynutí kapely s publikem, to se ne vždycky povede. Jsem moc rád za to, jak
se koncert vydařil,“ svěřil se
Večerníku spokojeně hlavní
organizátor Láďa Sovjet Rus.
Zároveň i omluvil nepřítomnost finalisty posledního dílu
SuperStar, uničovského zpěváka Martina Šafaříka. „Do
poslední chvíle doufal, že
přijede. Udělal pro to, co bylo
v jeho silách. Ale dostal zánět
hlasivek a verdikt doktora byl
jasný. Definitivně se to rozlousklo až v sedm hodin večer,
takže jsme museli rychle řešit
náhradu,“ dodal Láďa Sovjet
Rus. Nikomu nakonec nevadilo, že finalistu SuperStar
nahradil „dýdžej“.
„Já je miluju. Mám s některými písničkami spojeny
osobní vzpomínky, jsem úplně naměkko,“ svěřila se Večerníku se slzami v očích při
pohledu na Turbo paní Irena.
Kapela během své třiatřicetileté existence navštívila Lipovou už počtvrté. Naposledy
tomu bylo před dvanácti lety
ještě v sestavě se zemřelým
zpěvákem, kytaristou a skladatelem většiny písní Richardem Kybicem. Sobotní koncert byl jediným na střední
Moravě, nyní Turbo v turné
pokračuje do Kočvar u Zdic.

Hradišťan a jejich fanoušci pomáhali
ohroženým dětem ve velkém stylu
Prostějov/peh - Uplynulý čtvrteční podvečer patřil charitativnímu koncertu oblíbené
kapely Hradišťan v čele s jeho
lídrem Jiřím Pavlicou. Na
hudebním zážitku se podílely
i prostějovské Proměny a celý
výtěžek z akce bude věnován
prostějovskému Klokánku, jehož centrum by zde mělo již co
nevidět vyrůst. A návštěvníci
se skutečně vytáhli, zisk akce
dosáhl takřka stopadesáti tisíc
korun!

Mezi svými
O tom, že koncert kapely Hradišťan zcela zaplnil hlediště
Městského divadla v Prostějově, vás určitě není třeba dlouho přesvědčovat. Hudebníci
z uherskohradišťského folklórního souboru v čele se svým
primášem Jiřím Pavlicou jsou
totiž u Prostějovanů nesmírně oblíbení, a tak, když se na
veřejnost dostaly informace
o tom, že tu kapela vystoupí,
bezpočet zdejších fanoušků
měl jasno v tom, jak budou 18.
září trávit večer. „Já se moc těšila, kapelu Hradišťan miluju
a poslouchám už několik let,“
přiznala s úsměvem Večerníku
i Vlasta Tichá.
To, že Hradišťan má v Prostějově početnou fanouškovskou základnu, věděl i primáš
kapely Jiří Pavlica, který se
s diváky v publiku pozdravil
jako se starými přáteli. „Jsme
zde poměrně častými hosty,
proto jsme se snažili nabídnout
publiku i několik novinek z našeho nejnovějšího alba Vteřiny
křehké,“ přiblížil programové
složení večera sám Jiří Pavli-

ca. Posluchači si tak
BYLI JSME
mohli užít skladby
veselé i baladické
a došlo i na ty, které
si lidé nejčastěji přejí
U TOHO!
v podání Hradišťanu
k na
slyšet. „O píseň Kamínek
dlani nás přišel až do zákulisí
požádat Václav Obr z muzea
kočárů v Čechách pod Kosířem, aby ji věnoval všem
v sále,“ doplnil s úsměvem primáš Hradišťanu.
Neskutečně příjemný zážitek. Kapela Hradišťan potěšila známými songy a představila i horké novinky, které diváci ocenili uznaHudbou pro dobrou věc
lým potleskem.
Foto: Petra Hežová
Kapela Hradišťan ale tentokrát
nepřijela jen potěšit hudebnic- Kokánek. A že jich nebylo prá- stoupení kapely Hradišťan
ké duše návštěvníků koncertu, vě málo,“ poděkovala vedoucí a prostějovského pěvecnýbrž pomohla přispět svou prostějovského Fondu ohrože- kého sboru Proměny. Pod
muzikantskou troškou do mlýna ných dětí Regina Šverdíková, vedením Anny Králové se
na dostavbu rodinného centra která neskrývala dojetí nad třiadvaceti dámám a jednoKlokánek. S tímto úkolem jí štědrostí Prostějovanů, kteří na mu pánovi podařilo zdatně
vydatně pomohl prostějovský dostavbu Klokánku přispěli sekundovat jejich zkušenějším pěveckým kolegům.
pěvecký sbor Proměny a hlavně celkem 146 586 korun.
všichni návštěvníci koncertu, Právě Milada Sokolová s To- „Jsem úplně nadšená, byl to
kteří otevřeli svá srdce a přispěli mášem Láznou předali ještě úžasný zážitek,“ přiznala Mina dobrou věc. „Jsem nadšená přímo na pódiu Regině Šver- lada Sokolová, která se akce
a moc ráda, že se našlo tolik díkové šek na 133 tisíc korun. účastnila nejen jako organištědrých Prostějovanů, kteří Zbývající prostředky se sešly zátorka, ale byla i jednou ze
neváhali, dokonce opakova- ještě po koncertu. „Snad po- zpěvaček Proměn. „Vystouně, přispět na tento projekt. Je prvé v životě jsem viděla frontu pení bylo nádherné, moc se
vidět, že se pořád najdou lidé, u kasičky. Nesmírně si toho vá- nám celý večer s Hradišťanem
a Proměnami líbil,“ potvrdily
kterým osud dětí není lhostej- žíme,.“ dodala Šverdíková.
s úsměvem návštěvnice Anna
ný,“ ocenila vstřícný přístup
a Jitka Navrátilovy, které si
zdejších obyvatel Milada SokoČas na Proměny
spolu se zbytkem do poslednílová, předsedkyně Okrašlovacího spolku města Prostějov.
V závěru večera přišel čas ho místa vyprodaného prostě„Chtěla bych poděkovat všem, na hudební překvapení jovského divadla naplno užily
kteří se akce zúčastnili, včetně v podání společného vy- celý hudební večer.
organizátorům v čele s Miladou Sokolovou, Okrašlovacím
spolkem města Prostějova, Prostějované pomáhali dětskému Klokánku
Tomáši Láznou a občanskému Výtěžek z prodeje vstupenek:
125 100 Kč
sdružení Pomáháme tancem, Výběr do kasičky před koncertem:
8 514 Kč
pěveckému sboru Proměny Výběr do kasičky po koncertu:
12 972 Kč
a hlavně všem těm, kteří byli Celkem na dostavbu prostějovského Klokánku: 146 586 Kč
ochotní přispět na prostějovský

Fotoreportáž

jaký
ja
akýý bbyl
yl ččtvrteční
tvvrteečnní ko
koncert...
oncerrt...
2 x foto Petra Hežová

Na pomoc dětem. Úctyhodná částka, kterou se díky štědrým Proměny v hlavní roli. Spolupráci s prostějovským pěveckým
divákům v průběhu koncertu podařilo vybrat, příjemně překvapila sborem (na snímku Anna Králová a Milada Sokolová) si Jiří Pavlica a
účinkující i organizátory akce.
jeho muzikantští kolegové velmi pochvalovali.

z výstavy...

ALKEHOL v Prostějově Spejbl s Hurvínkem navštívili Prostějov

už tento pátek

Prostějov/peh - Česká legendární skupina Alkehol míří do
Prostějova. Rockový večer se
svojí oblíbenou kapelou si můžete užít už tento pátek v prostějovském hudebním klubu
Apollo 13 od 20:00 hodin.
V pátek 26. září si budete moci
užít se všemi příznivci rock
music jedinečný koncert české
hudební legendy, která si již od
roku 1991 říká Alkehol. Svými
songy tak těší fanoušky už více
jak dvě desetiletí. Tehdy před tři-

advaceti lety se Ota Hereš a Petr
Buneš, jako kytaristé thrashmetalové skupiny Kryptor, rozhodli
složit ne-trashmetalové písně
s hospodskými texty. A tím začala úspěšná dráha Alkeholu...
V prostějovském music klubu
Apollo 13 se rozhodně můžete
těšit na notoricky známé pecky
i spoustu nových songů z prozatím posledního CD „Do bezvědomí“. Hosty večera budou
členové prostějovské hudební
partičky ATD, kteří přítomným

předvedou nefalšovaný hudební nářez inspirovaný starým
poctivým Pražským výběrem!
Vstupenky na tuhle nezapomenutelnou hudební akci můžete
získat v předprodeji v prodejně
hudebních nástrojů Zdeněk Tyl
v prostějovské Kramářské ulici
a na www.smsticket.cz.
Nenechte si ujít příležitost si
pořádně užít v rytmu známých
songů kapely Alkehol. PROSTĚJOVSKÝ Večerník rozhodně nebude chybět, a co vy?

VYHRAJTE LÍSTEK NA... ALKEHOL
ALKEHOL!!
PROSTĚJOVSKÝ Večerník, jakožto mediální partner akce, pro vás ve spolupráci s rockovým clubem APOLLO 13, připravil SOUTĚŽ O VSTUPENKY na koncert populární
skupiny ALKEHOL, která vystoupí právě v klubu v Barákově ulici v Prostějově již tento
PÁTEK 26.ZÁŘÍ 2014. A vzhledem k tomu, že „rokáč“ bude nepochybně praskat ve švech,
díky Večerníku máte tradičně šanci být u toho, a ještě navíc ZADARMO! Mezi vás totiž
rozdělíme KVARTETO VSTUPENEK!
Co je potřeba pro to vykonat? Nic složitého. Stačí znát správnou odpověď na níže položenou otázku, zaslat ji jakýmkoliv způsobem do redakce PROSTĚJOVSKÉHO Večerníku a
pak jen čekat, zda-li se právě na vás usměje štěstí při losování z osudí...
Soutěž probíhá od pondělí 22. do čtvrtku 25. září 2014.

Prostějov/pav - Jednu z posledních kulturních lahůdek tohoto roku nabídlo
minulý týden Prostějovské
léto. Kulturní klub Duha
hostil ve čtvrtek 18. a v pátek 19. září putovní výstavu Divadla Spejbla a Hurvínka s názvem „Slovo má
Hurvínek“. Během těchto
dvou dní ji navštívily stovky dětí.
Víte, že Spejbl se jmenuje křestním jménem Josef?
Nebo že bábinka, než šla
do důchodu, byla učitelkou
češtiny? Že Hurvínek mluví dvaadvaceti jazyky? A že
představitelka hlasu Máničky namluvila i Lízu Simpsonovou? Nevíte? Tak to jste

pravděpodobně promeškali
výstavu „Slovo má Hurvínek“, která do Prostějova
doputovala minulý týden.
Nenechaly si ji ale ujít hlavně děti ze základních a mateřských škol.
Během obou výstavních
dní proběhlo několik besed s pracovníkem divadla
Spejbla a Hurvínka Karlem
Sladkým, který ochotně odpovídal zvědavým dětem
na jejich všetečné otázky.
Loutky Spejbla a Hurvínka
si mohly děti pohladit, pochovat či si vyzkoušet, jak
se vodí. „O Spejbla s Hurvínkem byl velký zájem. Během dopoledních hodin jsme
tady na každé prohlídce měli

Klárka a Hurvínek. Děti si
mohly marionety pochovat, vyzkoušet si, jak se s nimi manipuluje, a třeba se s nimi i vyfotit.
Foto: Pavla Vašková

Jiřinkové odpoledne: bylo plno!

SOUTĚŽNÍ OTÁZKA PZNÍ:
KDY VZNIKLA SKUPINA ALKEHOL?

Své odpovědi, či tipy zasílejte na e-mailovou adresu SOUTEZE@VECERNIKPV.CZ s heslem „ALKEHOL“. Můžete nám ale ovšem také volat na známé telefonní číslo 582 333 433,
zasílat SMS zprávu na mobil 608 960 042, případně se dostavit osobně do sídla redakce v
Olomoucké ulici.
Na odpovědi čekáme v redakci do ČTVRTKU 25. ZÁŘÍ, 14.00 hodin. ČTVEŘICI výherců
budeme následně kontaktovat telefonicky, proto nezapomínejte zanechat VÁŠ TELEFONICKÝ KONTAKT. Vstupenky budou následně připraveny přímo u vchodu do rockového klubu
APOLLO 13.

v průměru stovku dětí,“ prozradila Večerníku spokojeně
Martina Drmolová z Kulturního klubu Duha.
Nejstarší loutka Spejbla
vznikla roku 1920, brzy tedy
oslaví své pětadevadesáté
narozeniny. Divadlo Spejbla
a Hurvínka funguje od roku
1930. V současnosti ho najdete v Praze na Dejvické
ulici a aktuálně tam můžete
vidět pohádku „Hurvínek
mezi osly“.

Nevěsty v akci. Již tradiční akcí v Národním domě ozářily i ženy v bílém,.
Nechcete se při pohledu na ně vdávat?
Foto: archív M. Sokolové

Prostějov/red - Okrašlovací spolek města Prostějova
uspořádal na hodovou neděli tradiční Jiřinkové odpoledne, které bylo i letos
věnováno jedné ze zakládajících členek, zesnulé Jarmile
Pospíšilové. Do Národního
domu si spolek přizval stálé partnery, firmu Koutný,
květinářství Floris a salon
Marilyn.
Součástí programu byla módní přehlídka. Zatímco firma
Koutný prezentovala pánskou
módu, salon Marilyn nabídl
společenské a svatební šaty.
K dokonalosti předvádějících
přispělo i Studio In Hany

Puklové, které se prezentovalo líčením a účesy. O kulturní
zážitek se postarali členové tanečního klubu Henzély swing
a semifinalista Superstar
Tomáš Jurenka. Výzdobu
a květinové vazby, které byly
k vidění v přednáškovém sále,
zajistilo studio FLORIS Pavly
Koutné.
„Akce předčila moje očekávání. Bylo úplně plno, budeme
nuceni příště přehodnotit místo
konání. Je zřejmé, že se Jiřinkové odpoledne stává skutečně
tradicí,“ vzkázala přes Večerník Milada Sokolová, předsedkyně Okrašlovacího spolku
města Prostějova.

Ze života města
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Zastávka na jižním kvadrantu: jako sám VOJÁK V POLI
Budou po spojce konečně jezdit autobusy?

Už třetím rokem od zprovoznění jižního kvadrantu
v Prostějově stojí na tomto místě sautobusové zastávky jako sirotci, které nikdo nechce. Není divu,
když hygienici již hned zpočátku vydali opatření,
které zakázalo vjezd na jižní obchvat nákladním vozidlům, tedy i autobusům. Změní se to brzy? Podle
představitelů radnice ano.
rá propojí Anenskou ulici
s Krasickou (čtěte na straně
15 dnešního vydání - pozn.
red.) a samozřejmě také s jižním kvadrantem. Tím bude
definitivně dokončena doProstějov/mik
stavba vnitřního obchvatu
„Jsem o tom pevně přesvěd- města, který začíná už vlastně
čena. Už ve středu bude za- v Kostelecké ulici přes sehájena investiční akce, kte- verní obslužnou komunika-

ci, Plumlovskou, Anglickou
a přes jižní kvadrant se napojuje na Brněnskou ulici. Věřím, že po dokončení tohoto
propojení obdržíme potřebná
povolení k tomu, aby po celé
trase, tedy i po jižním kvadrantu, mohla jezdit i vozidla
nad tři a půl tuny,“ sdělila
Večerníku Alena Rašková, ná-

Město opraví polorozpadlý most v Čechovicích

Prostějov/mik - Kontrola
pracovníků prostějovského
magistrátu odhalila velké
nedostatky ve statice mostu
v Čechovicích. Na zprávu
okamžitě zareagovala rada

města, která se rozhodla polorozpadlou stavbu co nejrychleji opravit.
„Schválili jsme rozpočtové
opatření ve výši osmdesáti tisíc korun na pořízení projek-

Je v provozu, ale... Most přes mlýnský náhon v Čechovicích je
sice v provozu, ale s velkými výhradami.
Foto: Michal Kadlec

tové dokumentace generální
opravy mostu přes mlýnský
náhon v Čechovické ulici,“
potvrdil Večerníku Miroslav
Pišťák, primátor Statutárního
města Prostějova.
Požadavek
rekonstrukce
mostu vyplynul z pravidelné
roční prohlídky, kterou zajišťuje odbor správy a majetku
města. „Stav mostu byl na
základě platné normy vyhodnocen jako velmi špatný. Po
stránce bezpečnosti byl zařazen do třetího stupně, což
znamená, že je použitelný,
ale s výhradou. Přestože bezpečnost provozu není bezprostředně ohrožena, doporučujeme provést stavební údržbu
a opravu,“ dopllnil Zdeněk
Fišer, náměstek primátora
zodpovědný za stavební investice. Jak dodal, celkové
náklady rekonstrukce vyplynou ze zpracované projektové dokumentace.

Radní pod palbou

městkyně primátora Statutárního města Prostějov, která je
na magistrátu zodpovědná za
dopravu ve městě.
Optimistou je také její kolega
Zdeněk Fišer. „Protihlukový
test dopadl dobře, nákladní vozidla ani autobusy by neměly
zhoršit životní prostředí místních obyvatel. Pokud povolení
dostaneme, autobusové zastávky na jižním kvadrantu znovu
obnovíme,“ uvedl Fišet, který
je zodpovědný za stavební investice města.
Otázkou však zůstává, kdy se
tak stane. Ty nejoptimističtější prognózy tvrdí, že by tomu
mohlo být již na začátku příštího roku.

EXPRESS
z rady města

Zastávka u pole. Snad nebude trvat dlouho, a tato očesaná zastávka
městské hromadné dopravy bude konečně k užitku. Foto: Michal Kadlec

Opravená cesta na Hloučele:

ŽÁDNÁ CYKLOSTEZKA!

Před a po opravě. Břeh říčky Hloučely na sídlišti E. Beneše prošel změnou, nová
cesta ale není cyklostezka!
2x foto: Magistrát města Prostějova
Prostějov/mik - Před několika týdny skončila úspěšně
rekonstrukce břežního systému koryta říčky Hloučely včetně sousední cesty
v prostoru sídliště E. Beneše.
A právě tato cesta se stala terčem kritiky několika
zdejších obyvatel. Město
ale namítá, že oprava dříve
rozbahněné cesty se nikdy

neměla přeměnit na cyklostezku!
„V rámci této investiční akce
města se dosypávala a zpevňovala vodou vymletá část
břehu říčky včetně toho, že
jsme zde nechali opravit
mlatovou cestičku. Chtěla
bych upozornit občany, že
tato komunikace je čistě pro
pěší a žádná cyklostezka.

Není možné tady zhutnit celý
prostor tak, aby po něm mohli
jezdit cyklisté. Místo je totiž v ochranném pásmu vod
a Povodí Moravy by nám tady
cyklostezku nikdy postavit
nedovolilo. A nebylo to ani
v původním projektovém plánu,“ vysvětlila Ivana Hemerková, náměstkyně primátora
Statutárního města Prostějov.

Priority stavebních investic? Doprava a životní prostředí

Zdeněk Fišer: „Snížení zátěže ve středu města je potřeba řešit systémově“

Prostějov - Stovky milionů korun směřovaly v uplynulém volebním období do stavebních investic. Jak
dokládá náměstek primátora Statutárního města
Prostějov Zdeněk Fišer (na snímku), mezi priority
města patřila řešení dopravní infrastruktury včetně
cyklostezek, ale také zlepšení životního prostředí. On
sám považuje jako jednu z nejvýznamnějších investic rekonstrukci Základní školy ve Vrahovicích. Další
desítky milionů korun „spolknou“ i v budoucnu náklady na řešení vnitřních i vnějších obchvatů Prostějova.
Michal Kadlec
Co na radnici patří do vaší
kompetence a zkuste se za
končícím obdobím ohlédnout?
„Náplní mé práce ve funkci náměstka primátora je především
investiční výstavba a příprava
a vydání nového územního plánu.
Investice města byly v tomto voINZERCE

lebním období zaměřeny částečně
na občanskou vybavenost. Jednou
z významných akcí bylo dobudování Základní školy Majakovského ve Vrahovicích v objemu zhruba pětačtyřiceti milionů korun.“
Na co se město zaměřovalo
při investicích nejčastěji?
„Většina investic byla směrována
především na zlepšení dopravní

infrastruktury a životního prostředí. Důsledně jsme sledovali
všechny dotační tituly, které byly
vypsány a odboru rozvoje a investic se podařilo uspět u většiny akcí,
o které jsme se ucházeli, především v oblasti energeticky úsporných opatřeních na budovách škol
a předškolních zařízení, budování
cyklostezek a regenerace zeleně
jak u městských parků, tak i výsadba clonící zeleně podél komunikací. Dotace zvyšují výslednou
prostavěnost průměrně o pětapadesát procent oproti schválenému
rozpočtu města.“
Hodně se v poslední době
hovoří o dvou dopravních
řešeních na Přikrylově a Poděbradově náměstí. V jaké fázi
jsou tyto plány?
„Pro následující období připravujeme v oblasti dopravy především
zkapacitnění vnitřního okruhu

přebudováním světelně řízených
křižovatek na kruhové křižovatky.
Například v případě Přikrylova
náměstí je už připravena stavební
dokumentace. Co se týká Poděbradova náměstí, zde už je na
dva menší rondely vypracována
a projednána studie proveditelnosti. Ve výhledu je také studie
kruhové křižovatky na Vojáčkově
náměstí.“
Jak hodláte dále řešit poměrně stálé přetížení komunikací uvnitř města?
„Snížení dopravní zátěže ve středu
města je potřeba řešit systémově,
a to odkloněním dopravy na vnější okruhy. První řešení se již začíná realizovat právě v těchto dnech,
přičemž propojení Anenské s Krasickou ulicí umožní napojit velkou
kruhovou křižovatku na Plumlovské ulici na jižní okruh a bude převádět dopravu od sídlišť v západní

části města na kruhovou křižovatku na ulici Brněnské, od které je
možno pokračovat na Dolní, dále
pak do průmyslové zóny, nebo
směrem k rychlostní komunikaci
na výjezd z města na Brno.“
Máte v rukávu ještě i jiné
řešení?
„Druhé řešení je nově navrženo
v územním plánu jako rezerva pro
napojení z kruhové křižovatky na
Plumlovské ulici severním směrem s přemostěním Hloučely a vyústěním na ulici Kostelecké kde
bude napojen na plánovaný severní
obchvat Prostějova a bude odvádět
dopravu k Tesku a k výjezdu na
rychlostní komunikaci směrem na
Olomouc i na Brno. Zároveň je
uplatněn u krajského úřadu požadavek na oddálení trasy druhé etapy severního obchvatu od biokoridoru říčky Hloučela s využitím
stávající silnice od Mostkovic.“

Bude město pokračovat
v budování další sítě cyklostezek v Prostějově?
„Další možností snížení interní
dopravní zátěže je větší orientace
na cyklistickou dopravu. Prostějov leží na rovinatém území
a cyklistická doprava do zaměstnání je hojně využívána.
Město v minulých obdobích
vybudovalo síť cyklostezek
podle zpracovaného Generelu cyklistické dopravy v celkové délce
více než pětadvaceti kilometrů. Na
další
cyklostezky máme
připravenu
projektovou
dokumentaci a budou

se průběžně budovat za využití
dotací z Regionálního operačního programu Střední Morava,
Státního fondu dopravní infrastruktury a Olomouckého
dobudo
kraje. Po dobudocelkov
vání bude celková
cyklostezek
délka cyklostezek,
propojen
včetně propojení
obcem
s okolními obcemi,
osmdesá
čítat již osmdesát
kilometrů.“

Foto: archív Večerníku

První předzvěst lepších zítřků
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pohled radního Bedřicha Grulicha

VELKÁ PODZIMNÍ SOUTĚŽ

nejen na téma „Poplatek za odpad“ s prostějovskými kandidáty ODS!
Město Prostějov
je díky svému
dlouhodobě odpovědnému hospodaření schopno
poskytovat
a také poskytuje
rozsáhlou veřejnou finanční podporu, která je rozložena prakticky do všech oblastí
a aktivit ve městě. Na tomto místě
je potřeba zdůraznit, že celá řada
měst a obcí v České republice tuto
podporu nerealizuje. Proč? Protože jim to prostě jejich ekonomické
výsledky prostě neumožňují...
Jednou z oblastí poskytování veřejné
finanční podpory je rovněž životní
prostřední. Jako předseda komise
životního prostředí rád konstatuji,
že v období let 2011 až 2014 byla
poskytnuta ve výši 620 000 korun.
Byla podpořena řada akcí či aktivit
organizací, sdružení a spolků, které

se nezištně i konkrétní prací, snaží zachovat a zlepšit životní prostředí. Sluší se jim na tomto místě poděkovat.
Prioritně byla tato podpora poskytnuta subjektům, které nemají možnost
si vlastní činností zajistit potřebné
finanční prostředky.
Z největších investičních akcí, které
byly v oblasti životního prostředí
zrealizovány, je potřeba vyzvednout
revitalizaci Smetanových sadů, rozšíření Botanické zahrady o 1.600 m2,
vysázení stovek stromů, keřů a květinových záhonů. Pokračuje také revitalizace školních zahrad.
V rámci letošní volební kampaně je
diskutována problematika poplatku
za odpad. Tento termín bych chtěl
zdůraznit, jedná se o poplatek, ne
o daň. Z hlediska posuzování této
nákladové položky v rámci rozpočtu
města je precizace názvu na místě.
Zrušit se dá jakýkoliv poplatek.
V rozpočtu města se pak musí najít

úspory, které absenci příjmu nahradí.
Určitě by nebylo řešením snížit plán
investic a oprav, rozpočet na školství,
sociální oblasti a podobně. Řešením
tedy není „vytloukání klínu klínem“.
Jsem osobně pro cílenou optimalizaci - snížení výše poplatku za odpad,
ovšem paralelně se zavedením dalšího motivačního programu za třídění
a rovněž osvobození nebo výrazné
snížení této výše pro vybrané skupiny obyvatel. Mám na mysli například
seniory a rodiny s malými dětmi.
Nejsem pro nereálné, populistické
výkřiky do tmy.
ČSSD má návrh konkrétního řešení
s názvem „Víc třídím, výrazně míň
platím“ zpracován.
Zavedení spravedlivého systému motivačních poplatků za odpad by tyto
výrazně snížilo a zároveň zachovalo
odpovědnost občanů v této oblasti.
Ing. Bedřich Grulich
Předseda komise životního prostředí
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kandidáty Občanské demokratické strany. Jak jsme již uvedli, celé klání bude dlouhodobé a obsahuje mít tři kola. Vyhrát však
můžete pokaždé, když si koupíte nejčtenější regionální periodikum. Výherci se totiž losují jak po jednotlivých dějstvích, tak i na
samotný závěr. „Všichni, kdo správně odpoví, budou zařazeni do celkového slosování o hlavní cenu - úhradu letošního poplatku za
odvoz odpadu pro celou rodinu,“ prozradil Petr Sokol, šéf prostějovské buňky ODS.
Co je potřeba pro to vykonat? Nic složitého. Stačí znát správnou odpověď na níže položenou otázku, zaslat ji jakýmkoliv způsobem
do redakce PROSTĚJOVSKÉHO Večerníku a pak jen čekat, zda-li se právě na vás usměje štěstí při losování z osudí.. Soutěž probíhá od
pondělí 15. do čtvrtku 2. října.
PATRONEM PRVNÍHO KOLA SOUTĚŽE BYL TOMÁŠ BLUMENSTEIN. A protože prostějovská ODS prosazuje konec placení poplatku za odpad, týkala se i první otázka právě odpadu.
VÍTE, KOLIK TUN ODPADU ROČNĚ SE VE MĚSTĚ PROSTĚJOV VYPRODUKUJE?
Správnou odpovědí byla 8 400 TUN.
Do slosování jsme zařadili patnáctku soutěžících, která byla ve svém odhadu nejblíže uváděnému výsledku. Z osudí jsme pak vylosovali dva výherce, kteří se mohou těšit na originální Blumensteinovu
šestistovku. Štěstí se usmálo na Petru Pohankovou, Prostějovská 82, Bedihošť a Oldřicha Lošťáka, Kotěrova 1, Prostěov. Výhra, která jim uhradí letošní poplatek za odvoz odpadu, jim bude předána v pátek 3. října.
PATRONEM PRVNÍHO KOLA SOUTĚŽE JE JAN ZATLOUKAL.

SOUTĚŽNÍ OTÁZKA PRO 2. KOLO ZNÍ:
KOLIK DRUŽSTEV SE ZÚČASTNILO LOŇSKÉHO ROČNÍKU HANÁCKÉ VOLEJBALOVÉ LIGY?
Své odpovědi, či tipy opětovně zasílejte na e-mailovou adresu SOUTEZE@VECERNIKPV.CZ s heslem „ODS“. Můžete nám ale ovšem
také volat na známé telefonní číslo 582 333 433, zasílat SMS zprávu na mobil 608 960 042, případně se dostavit osobně do sídla redakce
v Olomoucké ulici. Na odpovědi čekáme v redakci do ČTVRTKU 25. ZÁŘÍ, 14.00 hodin.
Další dvojici výherců zveřejníme opět v příštím Večerníku, kde také najdete otázku číslo tři. VELKÉ SLOSOVÁNÍ, do něhož budou
zařazeni všichni soutěžící se správnými odpověďmi, proběhne v redakci Večerníku v pátek 3. října!

INZERCE

KANDIDÁTI ODS DO ZASTUPITELSTVA MĚSTA PROSTĚJOVA

Věrni značce,
věrni Prostějovu!
1. Ing. TOMÁŠ BLUMENSTEIN

2. Ing. MILADA SOKOLOVÁ

3. Bc. JAN ZATLOUKAL

4. Ing. PAVEL VAVROUCH

5.X)cUe¯FUk

ƐĂĬåƋØŞųŅģåĩƋ±ĹƋØŞŵåÚŸåÚ±
aåĹŸƼØǄ±ŸƋƚŞĜƋåĬ

ĉǈĬåƋØŞŵåÚŸåÚĩƼĹè
kĩų±ŻĬŅƴ±ÏĝĘŅŸŞŅĬĩƚØų±ÚĹĝ

ƐƖĬåƋØŞåÚ±čŅčØŞŵåÚŸåÚ±
B±Ĺ´ÏĩæƴŅĬåģÆ±ĬŅƴæĬĜčƼ

ĉƀĬåƋØåĬåĩƋųŅĜĹǆåĹƾųØÒĬåĹ
ŸŞŅųƋŅƴĹĝĩŅĵĜŸåĵèŸƋ±

ĂĂĬåƋØƴåÚŅƚÏĝƚÒĜƋåĬĩ±
a±ƋåŵŸĩæŻĩŅĬƼeţUų´Ĭå

6. Ing. PAVEL BURŠA

7. ELIŠKA KOMÁRKOVÁ

8. Ing.k)Uce:¥

9. Ing. JULIUS JUHÁSZ

10. TOMÁŠ LÁZNA

ĉíĬåƋØÚ±ļŅƴƾŞŅų±ÚÏå

ƅíĬåƋØŸĵƚƋåÒĹĝŵåÒĹĝĩØ
ÚƲÏĘŅÚĩƼĹè

ƐĿĬåƋØǆĜƴĹŅŸƋĹĝĩ

ĂǈĬåƋØĵ±Ĺ±ǆåųĩƴ±ĬĜƋƼ

ƖŎĬåƋØŞŵåÚŸåÚ±ŅţŸţ
{Ņĵ´Ę´ĵåƋ±ĹÏåĵØŸƋƚÚåĹƋ

17.¬%)c-Ukk%e

18.{)%k)%-X

19. MUDr.{)8gUe

20.IFc%FBU)X

ĂƀĬåƋØŸŞŅĬƚĵ±ģĜƋåĬ
ŞĜƴŅƴ±ųƚØŸĬ´Úåĩ

ĉŎĬåƋØĘŅĩåģĜŸƋ±

ƐĂĬåƋØĬæĩ±ŵěĜĹƋåųĹĜŸƋ±

ƐĉĬåƋØč±ĬåųĜŸƋ±

27.eX8)%ecJU

28. DENISA ŠVECOVÁ

ĂŎĬåƋØģåÚĹ±ƋåĬŸŞŅĬåÒĹŅŸƋĜ

ĂƀĬåƋØ±ŸĜŸƋåĹƋĩ±ŵåÚĜƋåĬå
c´ųŅÚĹĝĘŅŞ±ĵ´ƋĩŅƴæĘŅƜŸƋ±ƴƚ

16.Ue)Fce
)aUk
ƐƐĬåƋØǆĜƴĹŅŸƋĹĝĩØĵ±ģĜƋåĬĩ±
Ÿƴ±ƋåÆĹĝĘŅŸ±ĬŅĹƚ

26. Ing.kc%)I
e%eaJU
29 let, projektant

11. Mgr. MARTINA
e%UkFk

12.%eF%)FcUe

13.%eF%ecJU

ĉŎĬåƋØĜĹǆåĹƾųŸƼŸƋæĵƚĩƴ±ĬĜƋƼ

ƖƐĬåƋØŞŵåÚŸåÚ±ŅţŸţ{ŵ´ƋåĬæ
ĵèŸƋ±{ųŅŸƋèģŅƴ±ØŸƋƚÚåĹƋ

ƐĉĬåƋØŞų´ƴĹĜÒĩ±Ø
ŞåųŸŅĹ´ĬĹĝĩŅĹǄƚĬƋ±ĹƋ

21. KARLA
ZATLOUKALOVÁ

22. Ing. DANIEL ŠTÁBL

23. Bc.IeU:eXX

ĉƖĬåƋØǆĜƴĹŅŸƋĹĝĩ

ƐƐĬåƋØÆ±ĹĩŅƴĹĝŞŅų±ÚÏå

ƀƐĬåƋØÚƲÏĘŅÚĩƼĹèØŞųŅģåĩƋ±ĹƋĩ±

29. Mgr. VLASTIMIL
B¥FX

30. NIKOLA
UBeUk

31. PhDr. PETR SOKOL,
Ph.D.

ĂƖĬåƋØŅÆÏĘŅÚĹĝǄ´ŸƋƚŞÏå

ƖŎĬåƋØŸƋƚÚåĹƋĩ±
ÏåŸƋŅƴĹĝĘŅųƚÏĘƚ

ĉǈĬåƋØƴƼŸŅĩŅŻĩŅĬŸĩƾ
ƚÒĜƋåĬØĹŅƴĜĹ´ŵ

14. Bc. TOMÁŠ
¥Xk¯FX

15. ROMAN KUPKA
ƐƖĬåƋØåĩŅĹŅĵĜÏĩƾĩŅĹǄƚĬƋ±ĹƋ

ƐǈĬåƋØŅÚÆŅųĹƾųåüåųåĹƋ
Uų±ģŸĩæĘŅƜŵ±Úƚ

24. MILENA
¥Uk{eXk

25.eceU)Ik
íǈĬåƋØåĩŅĹŅĵØÚƲÏĘŅÚĩƼĹè

ĂƀĬåƋØŞŅÚĹĜĩ±ƋåĬĩ±

32.IFJak¥Ue
ƖƖĬåƋØŸƋƚÚåĹƋ

33. Ing. JUDITA
ce:¥k
ƐŎĬåƋØĜĹüŅųĵ±ƋĜĩ

34. Ing. TOMÁŠ IRÁNEK
ƐƅĬåƋØFĵ±Ĺ±ǆåų

35.{eXJce
UkXkØDiS.
ƖĉĬåƋØƋåÏĘĹŅĬŅčØĬ±ÆŅų±ĹƋ
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VŠECHNO JE JINAK. JEZDECKÁ KASÁRNA SE HNED TAK BOURAT NEBUDOU...
„Ať už si další postup rozhodne nové zastupitelstvo,“ říká náměstek primátora Zdeněk Fišer
Když v závěru srpna Večerník zveřejnil vyjádření zástupců vedení prostějovského
magistrátu o tom, že na základě demoličního výměru by již koncem října tohoto
roku mohlo dojít k asanaci jezdeckých kasáren, prakticky okamžitě se zvedla vlna
nevole a protestů. Opoziční strany v zastupitelstvu sepsaly dokonce petici, v nichž
požadovali, aby tak velké rozhodnutí ovlivňující charakter a podobu významné části
Prostějova učinili až nově zvolení zastupitelé. Současná rada města tak v uplynulém týdnu vydala nové stanovisko, které zmírňuje celé napětí. Nejenom následné
využití uvolněné plochy po jezdeckých kasárnách, ale rovněž samotný způsob
a hlavně termín demolice se bude řešit až po říjnových komunálních volbách!
Prostějov/mik
„Víceméně došlo k nedorozumění, které následně vyústilo až
v hysterickou reakci opozičních
zastupitelů společně s některými
dravými kandidáty do zastupitelstva města. Na srpnovém
jednání rady města jsme pouze
odsouhlasili, že bude vypsáno
výběrové řízení na dodavatele
demolice jezdeckých kasáren.
Posléze jsem na dotaz novinářů, kdy se počítá s bouráním
kasáren, odpověděl, že nejdříve
koncem října. Měl jsem tím ale
na mysli pouze to, že do této
doby nebude ukončeno výběro-

vé řízení a nikoliv, že se jedná
o přesný a závazný termín asanace,“ objasnil na úvod Zdeněk
Fišer, náměstek primátora Statutárního města Prostějov, který je
zodpovědný za stavební investice města. Jak vzápětí dodal, ani
úspěšně dokončený konkurz nebude znamenat, že hned nato se
stavbaři pustí do bourání starých
kasáren. „Výběrové řízení nám
poslouží k tomu, abychom znali
konečnou cenu celkové demolice. Zatím jsou předpokládané
náklady spočítané na třináct
a půl milionu korun, ale právě
výběrové řízení stlačí tuto sumu
směrem dolů. A jakmile bude-

me znát výslednou cenu, kterou
nabídne vítěz, budeme teprve
moci buďto schválit rozpočtové
opatření, nebo částku zahrnout
do rozpočtu města na rok 2015.
Každopádně bych chtěl ubezpečit, že jak o způsobu a termínu
demolice, tak i o následném využití uvolněného prostoru bude
rozhodovat až nově zvolené zastupitelstvo! Omlouvám se tedy
všem za nepříliš přesnou interpretaci záměrů města s jezdeckými kasárnami, která proběhla
prostějovskými médii,“ vzkázal
Fišer.
Takže, jak to tedy vypadá, rozpadající se jezdecká kasárna budou

ještě nějakou dobu hyzdit jižní
část Prostějova. Dá se ale předpokládat, že pokud v říjnových
komunálních volbách dostanou
důvěru současní zástupci vedení
města, bude se pokračovat v nastolených plánech. V praxi to
znamená, že jezdecká kasárna
půjdou k zemi a místo nich
s největší pravděpodobností vyroste nové multifunkční
centrum jako náhrada za současný Společenský dům. „S tou
náhradou bych byl ještě opatrný.
Dosud nejsou vyjasněny záměry
společnosti Manthellan a tím není
jasné ani to, zda se bude bourat
starý ´kulturák´. Jak říkám, o tom
všem budou rozhodovat až nově
zvolení zastupitelé,“ upozornil
náměstek primátora.
K celé záležitosti se na tiskové
konferenci rady města vyjádřil
i sám první muž prostějovského
magistrátu. „V usnesení rady
města je jasně stanoveno, že
výběrové řízení bylo vyhlášeno
na případnou demolici jezdeckých kasáren. Zdůrazňuji právě
slovo případnou! V žádném pří-

Stále nejasné. Podle radních došlo v prezentaci termínu bourání jezdeckých kasáren k nedorozumění.
O osudu chátrající ruiny rozhodne až nové zastupitelstvo.
Foto: Michal Kadlec
padě jsme nerozhodli o tom, že
kasárna se budou bourat a už
vůbec ne na konci října tohoto
roku. Takovou kompetenci rada
města rozhodně nemá. Chceme
jenom vědět, kolik by taková
demolice stála, aby budoucí zastupitelstvo mělo tento finanční
údaj k dispozici,“ uvedl Miroslav Pišťák.

Do diskuze vstoupil také první
náměstek primátora Statutárního města Prostějov Jiří Pospíšil
s jasným osobním názorem.
„Denně se na mě obrací občané, že jezdecká kasárna jsou
odstrašujícím příkladem toho,
jak část města nemá vypadat.
A já jim musím dát za pravdu.
Kdyby bylo na mně, já už bych

jezdecká kasárna zboural dávno a volné místo bych využil
k něčemu smysluplnému. Musíme si totiž zároveň uvědomit,
že tato rozsáhlá ruina město stojí ročně statisíce korun na údržbě, která je podle mého názoru
stejně nesmyslná,“ poslal jasný
vzkaz směrem k opozici i občanům města Jiří Pospíšil.

ze soudní síně...

Policie pátrá po sexuálně nadrženém cyklistovi

Postižená dívka: „Už bych něco podobného nikdy PIRÁT SILNIC z Tištína míří ZA MŘÍŽE
nechtěla zažít. I proto jsem vše oznámila na policii!“

Pátrání je zatím neúspěšné, oficiální popis zůstává utajen..
Prostějov/mls, pk - Na osamělou dívku zaútočil první zářijovou neděli u cyklostezky mezi
Kralicemi na Hané a Prostějovem neznámý sexuální loudil.
Chlípník byl velice neodbytný,
ženu osahával a nechtěl ji pustit. Slečně se nakonec na kolečkových bruslích podařilo ujet.
Případ nyní vyšetřuje policie.
Bohužel, podle neověřených
informací není jediný...
„V neděli sedmého září zhruba kolem čtvrt na osm večer
jsem jela z Kralic na Hané směr
Kralický Háj na bruslích. Na
odpočívadle jsem si sedla na
lavičku a zapálila si cigaretu.

Přišel ke mně chlap, jestli prý
nechci kouřit něco jiného...
Odmítla jsem ho s tím, že mám
přítele. On mě chytil a začal mě
osahávat. Nikde nikdo nebyl,
neměla jsem se jak bránit...,“
popsala hrůzné chvilky mladá
žena, které se nakonec podařilo mlsnému kocourovi vyvléci.
„V kolečkových bruslích jsem
přeběhla přes trávu a utekla na
silnici, po které jsem spěchala
zpět domů. Už bych něco podobného nikdy nechtěla znovu
zažít. I proto jsem vše okamžitě
oznámila na policii,“ napsala na
sociální síť Facebook dívka, která by ráda všechny ostatní před
´úchylákem´ varovala. „Bylo
mu tak pětatřicet až čtyřicet let,
měřil asi stosedmdesát centime-

trů, byl skoro plešatý. Na hlavě
měl bílý šátek a na očích tmavé
brýle. Na sobě měl šortky a černobílý cyklistický dres. Zaujalo
mě také jeho bílé horské kolo,“
popsala žena, která by si nyní ze
všeho nejvíce přála, aby policie
chuligána chytila a on už si příště
nic podobného nedovolil.
Jak Večerník zjistil, nejednalo se zřejmě o nahodilou akci
a ojedinělý případ. „Dcera mi
o něčem podobném říkala. Zprvu
jsem jí nevěřila, ale pak působila
přesvědčivě. Prý šla procházkou lesoparkem Hloučela, když
jí oslovil takový oplzlý chlapík
s jistými nemravnými návrhy.
Naštěstí kolem procházeli lidi,
tak s těmi řečmi přestal,“ prozradila Večerníku Anna D. „Co

říkal? Snad ji chtěl zatáhnout
do křoví, že jí ho ukáže... Pfuj!“
Kriminalisté se případem zabývají, výtržníka se jim však zatím
dopadnout nepodařilo. „Mohu
potvrdit, že uvedené oznámení jsme přijali, policisté se jím
zabývají a prověřují všechny
informace a poznatky. Zatím se
osobu nepodařilo ztotožnit. Případ prověřujeme jako přestupek
proti občanskému soužití. Šetření nebylo zatím ukončeno, nadále probíhá,“ reagovala na dotazy
Večerníku v závěru uplynulého
týdne Irena Urbánková, tisková mluvčí Krajského ředitelství
Policie ČR Olomouckého kraje.
Podrobný popis pachatele ale
neposkytla.

Vyráběl PERVITIN, hrozí mu pět let basy

Prostějov/mik - Kriminální policie odhalila další varnu pervitinu.
Pět let vězení teď hrozí muži, který podle obvinění vyrobil nejméně třicet gramů uvedené drogy. Policistům chlapík vydal veškeré
vybavení své „kuchyně“.
„Prostějovští kriminalisté zahájili trestní stíhání sedmatřicetiletého muže z Prostějovska, kterého obvinili ze spáchání trestného činu nedovolené výroby a jiného nakládání s omamnými i psychotropními látkami a s jedy. Na základě operativní

činnosti zjistili, že nejméně od srpna roku 2013 do poloviny
září letošního roku si vyrobil přinejmenším třicet gramů methamphetaminu, tedy pervitinu. Policejnímu orgánu dobrovolně vydal všechny věci sloužící k výrobě drogy,“ sdělila Irena
Urbánková, tisková mluvčí Krajského ředitelství Policie ČR
Olomouckého kraje.
V případě prokázání viny a odsouzení hrozí chlapíkovi trest odnětí
svobody v rozmezí od jednoho roku do pěti let.

Prostějov/mls - Tak dlouho ujížděl policistům, až jej sama
spravedlnost dostihla.
Trest Okresního soudu
v Prostějově je nekompromisní. Daniel
Jaroš z Tištína půjde
za opakované řízení bez
řidičského průkazu na deset
měsíců do vězení.
Danielu Jarošovi se v jeho Seatu Cordoba několikrát podařilo
policistům „pláchnout“. Letos
v červenci to už nevyšlo. Policejní
hlídka ho zastavovala v Těšeticích,
po divoké honičce Jaroš odstavil
své auto na polní cestě u hřiště

Daniel Jaroš
za řízení bez řidičáku
už seděl, přesto
se nepoučil...
u Tištína. Klíče od vozu pak hodil
do popelnice. Přesto jej policisté
z Němčic nad Hanou dohnali a
usvědčili.
Při výslechu se Jaroš doznal, že
za volantem ujíždějícího vozu se-

děl právě on. A to i přesto, že měl
vyškovským soudem řízení na čtyři
roky zakázáno. „Obžalovaný o
tomto trestu velmi dobře věděl,
přesto z malicherných pohnutek vsedl opět za volant. Polehčuje mu doznání, naopak
mu přitěžuje, že za podobný
trestný čin už byl v minulosti
opakovaně trestán. Přesto se z toho
očividně nepoučil,“ odůvodnila výši
rozsudku soudkyně Ivona Otrubová, která rovněž Jarošovi zakázala
pět let řídit.
Rozsudek dosud nenabyl právní
moci, obžalovaný má ještě možnost
se proti němu odvolat.

S oddaným sportovním fandou

se přišli rozloučit jen ti nejvěrnější

míná na Karla Brzobohatého už od
svého dětství. „Když jsem ještě hrával fotbal za žáky Čechovic, jezdil
Prostějov/mik - Ve středu přišla na naše zápasy až z Prostějova. Jako
na poslední cestu vyprovodit Kar- kluci jsme si z něho dělali srandu, ale
la Brzobohatého do obřadní síně on to bral s úsměvem. Žil si ve svém
Městského hřbitova v Prostějově světě, měl jenom ten sport a byl rád,
kromě rodinných příslušníků jen že ho všude vítali jako svého fanoušhrstka nejvěrnějších pamětníků. ka. Když jsem byl už starší a chodil
Bohužel...
na zápasy Železáren, vstávala celá
„Zklamalo mě to, myslel jsem, že na tribuna a tleskala, když Karel vjel
Karla si vzpomnělo daleko víc lidí. na své tříkolce na škvárovou dráhu
Mohlo jich přijít víc, Karel by si to stadionu,“ zavzpomínal Tomáš Žák,
zasloužil,“ posteskl si sedmačtyři- který se v dospělosti stal velmi dobcetiletý Tomáš Žák. Právě on vzpo- rým přítelem Karla Brzobohatého.

„Nejraději vzpomínám na společně
strávené chvíle na Hloučeli u Abrahámka. Hráli jsme tam šachy i dámu
a Karla nemohl nikdo porazit,“ dodal velmi dojatý Žák.
Před obřadem na něho podobně
s Večerníkem vzpomínali další smuteční hosté. „Čím měl ochablejší
tělo, o to větší měl srdce. Byl to nezapomenutelný člověk. A takto si ho
uchovám v paměti,“ podotkl Milan
Začal, známý prostějovský fotograf.
Karel Brzobohatý odešel do nebe
sportovních fanoušků v pětasedmdesáti letech.

Deky na místě vrátil, přesto za ně musel zaplatit Hospodářská kriminálka
podvodníka
sedmačtyřicet tisíc korun. Jinak by přišel o dům! obvinila
Za materiál i stavební práce nezaplatil ani kačku!
Prostějov/mls - Na předváděcí
akci společnosti Beck International před osmi lety vyrazil Jiří
Wolker se svojí tehdy čtyřiaosmdesátiletou maminkou. „Chtěla si
udělat výlet do Rožnova pod Radhoštěm. Jelikož už má svůj věk,
rozhodl jsem se, že ji doprovodím,“ započal své vyprávění Jiří
Wolker. Na akci se dozvěděl, že
měl obrovské štěstí a vyhrál deky.
Po podepsání takzvaného předávacího protokolu mu ovšem bylo
řečeno, že za svoji „výhru“ musí
zaplatit celkem devět tisíc korun,
což odmítl a ještě na místě prodejcům deky vrátil. „Peníze jsem
jim nedal. Proč bych měl platit za
něco, co mám ze zákona právo do
určitého data vrátit? Navíc jsem si
deky vůbec neodnesl a paní před
mýma očima papír roztrhala.
Myslel jsem si, že je to právě onen
předávací protokol, který jsem
podepsal. Tím jsem považoval celou věc za vyřízenou,“ vysvětluje
Jiří Wolker okolnosti, za jakých
vznikl jeho dluh vůči společnosti
Beck International. Tejdy netušil, že tím spustil spirálu dalších,
zprvu utajených. událostí...

vymáhat prostřednictvím exekutorů.
„Během uplynulých osmi let mě navštívily dvě vymahačské společnosti. Když jsem jejich zaměstnancům
vysvětlil, za jakých okolností dluh
vznikl, tak mávli rukou a řekli, že
to řešit nebudou,“ podotkl Wolker.
Celá věc s dluhem u „šmejdů“ však
ani poté uzavřena nebyla. A tak v
úterý 9. září zazvonili u domu
patřícího Wolkerově mamince
exekutoři znovu. Tentokrát už to
přitom bylo hodně drsné... „Přišli
dva urostlí, svalnatí chlapi, kteří se
chovali hodně neurvale. Vyhrožovali, že pokud neotevřu, vylomí dveře,
které jsem nedávno renovoval. Také
mi ukazovali papír, že kvůli dluhu
vůči společnosti Beck International
vzniklo zástavní právo na moje tři
domy ve vlastnictví a prý minimálně o jeden z nich mohu přijít. Hodně
mi vyhrožovali a řvali na mě. Navíc
mi dali botičku na auto, ve kterém
vozím svoji invalidní maminku, na
což dle mě absolutně nemají právo.
Maminka tomu všemu musela přihlížet. Abych ji toho ušetřil, tak jsem
jim ty peníze nakonec dal...,“ popsal
exkluzivně Večerníku dramatické
chvíle Jiří Wolker.

připočítali opravdu vysoké náklady
za řízení exekuce,“ objasnil Wolker,
který zvažuje, že na chování exekutorů podá stížnost na Exekutorskou
komoru České republiky. „Zatím
jsem tak neučinil, není to úplně jednoduchá věc. Stížnost totiž mohu podat pouze v Praze či v Brně a i tak se
bojím, že to stejně nebude mít žádný
smysl,“ přemítal nešťastný muž.

Beck International
kvůli vymáhání dluhů
stále existuje

Král předváděcích akcí německý
podnikatel Jens Beckhäuser už loni
deklaroval, že se stahuje z podnikání
v oblasti předváděcích akcí v Česku. Přesto jím vlastněná společnost
Beck International s.r.o. stále funguje. Podle Beckhäusera má být činná
v oblasti dodávek vody a zpracovávat reklamace i ostatní platné smlouvy. Pokusit se cokoliv reklamovat
je ovšem prakticky nemožné, na
telefonní číslo společnosti Beck
International sídlící v Mělníku
jsme se už mnohokrát pokoušeli
marně dovolat. Vše tedy nasvědčuje tomu, že jediným důvodem, proč
Beck International stále existuje a
Náklady na exekuci
na rozdíl od řady podobných spopřesáhly pohledávky
lečností se ještě nepřejmenoval, je
Za deky, které měl původně dostat právě vymáhání dluhů od seniorů.
Exekutoři vyhrožovali
zadarmo a jež si domů vůbec neod- Tyto závazky přitom často vznikly
vyražením dveří
nesl, tak Jiří Wolker musel nakonec za hodně vypjatých okolností, kvůli
zaplatit neuvěřitelných sedmačty- kterým firmy skupiny Beck dostaly
Ono totiž ve skutečnosti nic vyříze- řicet tisíc korun! „Nevím přesně, v uplynulých letech od České obno nebylo a společnost Beck Inter- jak na tuto sumu přišli. Jisté je, že chodní inspekce pokuty v řádu něnational začala od Wolkera peníze vymahači si k těm devíti tisícům kolika milionů korun.

Srovnání podmínek vymáhání v Evropě a v ČR
NĚMECKO:
ŠVÝCARSKO:

Dluh např. 1020 Kč
Soudní poplatek 576 Kč
Náklady právního zastoupení
v nalézacím řízení 744Kč
Náklady právního
zastoupení v exekučním
řízení 372Kč
Odměna exekutora 595 Kč
CELKEM 3 307 Kč

POLSKO:
Dluh např. 1020 Kč
Soudní poplatek 180 Kč
Náklady právního zastoupení
v nalézacím řízení 360Kč
Náklady právního
zastoupení v exekučním
řízení 423Kč
Odměna exekutora 530 Kč
CELKEM 2 473 Kč

Dluh např. 1020 Kč
Soudní poplatek 292-710 Kč
Náklady právního zastoupení
v nalézacím řízení 0 Kč
Náklady právního zastoupení
v exekučním řízení 0 Kč (přiznává se až od určité výše dluhu,
v Británii150 000 Kč)
Odměna exekutora 420-835 Kč
CELKEM 2 565 Kč

ČESKÁ REPUBLIKA:
Dluh např. 1020 Kč
Soudní poplatek 400Kč
Náklady právního zastoupení
v nalézacím řízení 5220Kč
Náklady právního zastoupení
v exekučním řízení 2920Kč
Odměna exekutora 7800 Kč
CELKEM 17 360 Kč

Jak podat stížnost na exekutory?
Proti postupu exekutora se můžete bránit stížností na exekutorskou komoru. Pokud v souvislosti s prováděním exekuce
někomu vznikne škoda a bude schopen o tom předložit důkazy,
bude odškodněn. Exekutor i jeho zaměstnanci by se měli při
výkonu exekuce chovat slušně. Stížnost je možno směrovat na
exekutorskou komoru a to písemně na adresu Exekutorská komora ČR Radnická 14/16 602 00 Brno, případně emailem na
adresu komora@ekcr.cz.
Možné je i podat trestní oznámení na Policii ČR. V obou případech je důležité se připravit na to, že svá tvrzení budete muset
dokázat, a vaše verze toho, co a jak se odehrálo, se s verzí exekutora a jeho zaměstnanců bude nepochybně lišit. V takovém
případě se budou hodit především protokoly, svědecká prohlášení, fotodokumentace atd.

Prostějov/mik – Podivným
způsobem podnikal muž z Brněnska, kterého si minulý
týden vzala na paškál prostějovská hospodářská kriminálka. Policisté chlapíka obvinili
z podvodu. Vypočítavý muž si
totiž objednal u prostějovské
firmy dodávku materiálu včetně stavebních prací, ale nezaplatil za to ani korunu!
„Kriminalisté z oddělení hospodářské kriminality v Prostějově
na základě vlastní precizní operativní činnosti objasnili trestný čin
podvodu, kterého se měl dopustit
osmačtyřicetiletý muž jako zástupce jedné ze společností z Brněnska. Od července 2013 do února
letošního roku si od jedné z firem
na Prostějovsku objednal dodání
břidlice a zhotovení díla. Firma dostála svým závazkům, ve stanovené době vše dodala a objednavateli

vystavila faktury na celkovou částku téměř stosedmdesát tisíc korun.
Do dnešního dne však objednavatel žádnou z nich neuhradil,“ popsala skutkovou podstatu podvodu
Irena Urbánková, tisková mluvčí
Krajského ředitelství Policie ČR
Olomouckého kraje.
Na základě provedeného šetření
se muž k podvodnému jednání
doznal. „Jednal tak i přesto, že
věděl, že firma nebude schopna
dostát svým finančním závazkům. V úterý šestnáctého září si
od prostějovských kriminalistů převzal usnesení o zahájení
trestního stíhání, v souvislosti se
kterým byl obviněn ze spáchání
trestného činu podvodu,“ konstatovala Irena Urbánková s tím, že
podvodníkovi teď u soudu hrozí
trest odnětí svobody v rozmezí
od jednoho roku do pěti let nebo
peněžitý trest.

Děti a společnost
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CO NEJVÍCE ZDRAVÍ,
RADOSTNÝCH CHVIL
A MOŘE NEPOPSATELNÉHO
ŠTĚSTÍ PŘEJE VŠEM
NAROZENÝM RATOLESTEM
I JEJICH MAMINKÁM
A TÁTŮM

A GRATULUJEME!!!

Valentýna Mlčochová
14. 9. 2014 50 cm 3,65 kg
Vřesovice

Adéla Žaloudková
15. 9. 2014 49 cm 2,90 kg
Určice

Emma Vysloužilová
16. 9. 2014 52 cm 4,45 kg
Prostějov

Vojtěch Roučka
14. 9. 2014 52 cm 3,75 kg
Prostějov

INZERCE

Jan Křetínský
15. 9. 2014 50 cm 3,00 kg
Brodek u Prostějova

Fotografie narozených miminek
pořizujeme každou středu
v porodnici Nemocnice Prostějov.
Jestliže již maminku v pokoji
nezastihneme, můžete nám zasílat
své snímky i s potřebnými údaji na
e-mailovou adresu:
miminka@vecernikpv.cz.
Nádavkem pak všem rodičům zašleme
jako poděkování dárek - přímo domů
graficky zpracovaný portrét
i s blahopřáním.
PROSTĚJOVSKÝ Večerník
- Myslíme i na vaši budoucnost!

„Poznejte politika“: výhry z tradiční soutěže

s vicehejtmanem Aloisem Mačákem poznaly své majitele
„Pětilitr“ si odnesla Vladimíra Zapletalová, „cenu útěchy“ Libor Nakládal
Prostějov/red - V úterním
podvečeru bylo v redakci
Večerníku pořádně veselo!
Jak totiž nejčtenější regionální periodikum avizovalo, tak se i stalo. Sám
první náměstek hejtmana
Olomouckého
kraje
a prostějovský radní Alois
Mačák udělal velkou radost dvojici výherců tradiční
soutěže. I pro tentokrát měli
z archivní fotografie uhádnout
jméno tohoto zkušeného politika, ale také sportovce či básníka. Kdo k tomu navíc přidal
věk s odchylkou tří let nahoru/
dolů, měl šanci i na bonusovou prémii. A jelikož Alois
Mačák pořádá ve Večerníku
podobné soutěže skutečně
pravidelně, panovala po celou
hodinu pohodová atmosféra
a vše probíhalo za obvyklých
zvyklostí. Člen ČSSD se
navíc pořádně „plácnul“ přes
kapsu...
Hlavní výhru si z redakce
Večerníku odnesla pravidelná
čtenářka Vladimíra Zapletalová z Prostějova, která se podle
vlastních slov konečně dočkala
zasloužené odměny za věrnost.
Pondělní zprávy z celého regionu totiž jako předplatitelka
„hltá“ pravidelně, stejně jako
se účastní nejrůznějších soutěží.
Doposud ale prý neměla to
potřebné štěstí... Vše se změnilo
předminulý pátek 12. září, kdy
ruka Aloise Mačáka rozhodla
o tom, že se stala hlavní

vítězkou soutěže „POZNEJTE
POLITIKA“. „Nemohla jsem
tomu v první chvíli uvěřit,
absolutně jsem to nečekala,“
podotkla šťastná výherkyně
Vladimíra Zapletalová.
Alois Mačák jí už o pár
minutek později předal
finanční hotovost pět tisíc korun a jako zmíněnou bonusovou prémii i luxusní značkové
hodinky, k čemuž navíc
přidal láhev sektu, „třináctý
pramen“ Becherovku a svoji
vlastnoručně
podepsanou
básnickou sbírku s osobním
věnováním. „To je pro mě
moc štěstí najednou. Když
jsem se dozvěděla, že jsem
vyhrála, byla jsem z toho na
infarkt,“ přiznala v tu chvíli
rozzářená důchodkyně.
Garant tradičního klání Alois Mačák se bezprostředně
po losování rozhodl, že
takzvanou „cenou útěchy“
odmění i výherce, který
uhádl „pouze“ jeho identitu,
nikoliv však už věk. Také
jemu osobně věnoval láhev
prvotřídního sektu, básnickou sbírku a především jeden
tisíc korun. Tímto šťastlivcem
se stal Libor Nakládal. „Cesta
ze Ptení se mi určitě vyplatila
a výhru si pořádně užiji,“
podotkl s úsměvem.
Oba pravidelní čtenáři
našeho titulu, a nyní výherci tradiční soutěže Aloise
Mačáka, ob-drželi ještě
„na cestu“ od šéfredaktora

F o t o r e p o r tá
Fotoreportáž
áž

Potěšil ženu. V redakci Večerníku první náměstek hejtmana Olomouckého kraje a prostějovský
radní Alois Mačák rozveselil Vladimíru Zapletalovou z Prostějova pětitisícovou prémií.

„Byla jsem z výhry na infarkt,“
přiznala výherkyně hlavní ceny
Prostějov - Šťastná, až
přešťastná. Pár minut po
předání hlavních cen v soutěži
s prvním náměstkem hejtmana Olomouckého kraje
a prostějovským radním Aloisem Mačákem se Vladimíra
Zaplatelová z Prostějova
jen tak tak zmohla na souvislou větu. Večerník ji však
bleskurychle vyzpovídal...
Sláva v redakci. Galerie šťastných pěkně pospolu. Zprava výherkyně soutěže Vladimíra Zapletalová, dále
první náměstek hejtmana Olomouckého kraje a prostějovský radní Alois Mačák, majitel „ceny útěchy“ Libor
Nakládal, asistentka redakce Eva Plačková a šéfredaktor Večerníku Petr Kozák.
Foto: Michal Kadlec
Večerníku Petra Kozáka roční, resp. půl-roční
předplatné
tohoto
nejčtenějšího regionálního periodika.
„Ještě jednou bych si dovolil
touto cestou ze srdce poděkovat
všem čtyřem stovkám účastníků, kteří si v této uspěchané
době našli čas a do redakce zaslali svoje odpovědi. Tyto soutěže
jsem ve spolupráci s Večerníkem
uspořádal
již
mnohokrát
a další bych rád připravil v adventním čase,“ udělal Alois
Mačák tečku za již minulým,

jak se přeedávalyy ceny...
2x foto: Michal Kadlec

Cena útěchy. Alois Mačák udělal radost také
Liboru Nakládalovi ze Ptení, který obdržel kromě
dalších dárků i tisícikorunovou odměnu, z čehož
měl bezesporu radost.

O to šlo. Tento snímek, na němž je Alois Mačák s dcerou Anetou,
měli čtenáři Večerníku za úkol poznat
Foto: archiv A. Mačáka
ale současně rovnou přislíbil jsem vybral zrovna tuto fotoi budoucí klání tradičního seriálu grafii. Odpověď je jednoduchá.
soutěží.
Snímek má určitou symboliku
Z
úterního
slavnostního v tom, že v době jeho pořízení
předání měl vskutku blažený mi bylo sedmadvacet roků
pocit. „S oběma výherci to a stejný věk má v současnosti
bylo velmi příjemné setkání. moje dcera Aneta, která je na
Jsem rád, že výhra i předané něm zvěčněna se mnou. Tehdy
ceny oba potěšily. Hezky jsme jí byly tři roky,“ neskrýval dosi popovídali o různých témat- jetí Alois Mačák. „Jsem moc
ech,“ usmál se Mačák.
rád, že mi dcera dělá tak velPrvní náměstek hejtmana Olo- kou radost. Po vystudování
mouckého kraje a člen Rady stat- vysoké školy v Brně nasutárního města Prostějov Alois toupila k zahraniční firmě, kde
Mačák pronesl na závěr i jedno může uplatnit své organizační
symbolické poděkování. „Často i jazykové schopnosti,“ dodal
se mě lidé dotazovali, proč oblíbený politik.

Michal Kadlec
Když Večerník zveřejnil
soutěž s Aloisem Mačákem, poznala jste jej na
první pohled i kolik má na ní
vicehejtman Olomouckého
kraje let?
„Kdepak, já jsem si jenom
tipnula a jak později vyšlo najevo, ´sekla´ jsem se jenom
o jediný rok. Moje soutěžní
odpověď zněla šestadvacet let.“
Znáte pana Mačáka
osobně?
„Tak určitě! Netvrdím, že
ho znám důvěrně, ale vždyť
je ´Prostějovák´ jako já
a Prostějov je malé město.
Dlouhá léta se navíc dobře
znám s jeho rodiči.“
Překvapilo vás, že jste
vyhrála?
„Abych řekla pravdu, upřímně
říkám, že jsem to absolutně
nečekala.
S
Večerníkem
soutěžím už od jeho založení,
takže to bude dohromady už
nějakých patnáct, šestnáct let.
A za tu dobu jsem vyhrála
myslím jen dvakrát večeři...
(úsměv) Takže nyní to byl
pro mě šok, vůbec jsem toho

Zasypaná dary. Absolutní výherkyně soutěže Vladimíra Zapletalová neměla pomalu dárky
od Aloise Mačáka ani kam dát...
Foto: Michal Kadlec
v životě moc nevyhrála.
A teď najednou pět tisíc korun
a drahé hodinky k tomu!“
Jaká byla vaše první
reakce po oznámení
výsledků soutěže?
„Byla jsem na infarkt! To se
prostě nedá popsat... “ (smích)
Jak vůbec naložíte
s pětitisícovou výhrou?
„Peníze investuji do svého vnuka. On hraje tenis a jezdí na turnaje, které jsou hodně nákladné. Hlavně jde o startovné či
bydlení. Takže mu přispěji.
A hodinky? Ty samozřejmě
pyšně budu nosit, vždyť se
podívejte, co mám teď na ruce!
Ty moje staré cibulky mají
už tak třicet let a strašně se
předcházejí. “ (úsměv)

www.vecernikpv.cz
www.vecernikpv
.cz

Co, kdy, kde, kam ...?


Svaz tělesně postižených v ČR,
o. s. v Prostějově, Kostelecká 17,
nabízí k zapůjčení kompenzační
pomůcky, např. polohovací lůžka, ortopedické vozíky, chodítka,
WC křesla aj. Služby jsme rozšířili
i o rozvoz pomůcek. Bližší informace v kanceláři č. 106 nebo na
tel. č. 588 008 095, 724 706 773

Základní organizace SPCCH
v Prostějově poskytuje i nadále své poradenské služby každé
úterý od 9 do 11 hodin v kanceláři na Kostelecké 17 v Prostějově, přízemí dveře číslo 109.
Také v tomto roce pořádá ZO
SPCCH v ČR Prostějov zájezdy: 1. října 2014 – zájezd do
Polského Těšína.
Půjčovnarehabilitačníchakom- Přihlášky a další informace
penzačních pomůcek LAZA- získáte na shora uvedené adRIÁNSKÉHO SERVISU PV, rese v úřední dny.
Hacarova 2, zajišťuje ortopedické
vozíky, WC křesla, chodítka –
Výstava obrazů
pevná, pojízdná, podpažní, servíbrněnské výtvarnice
Heleny Zemánkové
rovací stolky a polohovací lůžka
se uskuteční v kavárně
(mechanická, elektrická). Kontakt
Galerie ND v Prostějově
po telefonu pí. V. Zapletalová
do 30. října 2014.
776 054 299

Svaz tělesně
postižených v ČR, z.s.,
místní organizace v Prostějově,
Kostelecká 17 zve své členy
i nečleny na zájezd
4. října 2014 do Veĺkého
Mederu - pobyt ve
slovenských termálech.
Bližší informace v kanceláři
č.106 nebo na
tel.č. 588 008 095,
724 706 773.

Ekocentrum IRIS
Husovo nám. 67, Prostějov
pondělí 22. září od 8:30 do
12:00 hodin - Den bez aut akce se koná v Kolářových sadech v Prostějově
od 16:00 do 18:00 hodin:
Keramika - tvořivá dílna
pátek 26. září od 15:00 hodin
- Stoletá Hloučela - biokoridor Hloučela
VARHANNÍ KONCERT neděle 28. září 2014 od 15:00
hodin, kostel sv. Petra a Pavla
v Prostějově. Ondřej Mucha
a Anna Tomanková - varhany.
Vstupné dobrovolné.
ICM Prostějov
Otevírací doba ICM Prostějov
bude od září opět od 12:00 do
17:00 hodin.
Internet pro veřejnost bude
dostupný od 14:00 do 17:00
hodin.

Krasická ulice se od středy UZAVŘE

sítích a zpevněných plochách
v okolí vašich domů,“ vypočítává
Antonín Zajíček, vedoucí odboru
rozvoje a investic prostějovského magistrátu. „Lze očekávat, že
v průběhu prací bude muset být
omezen jak příjezd, tak i přístup
k jednotlivým nemovitostem
v uvedených ulicích. Žádáme tímto o vstřícnost občanů při řešení
problémů s přístupem k jejich nemovitostem. Předpokládáme, že
práce budou dokončeny nejpozději do poloviny měsíce prosince
tohoto roku,“ dodává Antonín
Zajíček.
Pokud budete potřebovat bližší
informace, kontaktujte Ing. Petra
Brücknera, telefon 582 329 361
(volat nejlépe mezi 8.00 až 9.00
hodinou). Práce na stavbě bude
řídit stavbyvedoucí Jiří Rozehnal,
telefon 737 257 058.

Pohřební služba A.S.A. TS,
Žižkovo nám. 19,
tel.: 582 344 073, mobil 602 581 098
Pohřební služba Václavková a spol., s.r.o.,
Dolní 21, tel. 582 340 004, Mlýnská 31,
tel.: 582 343 883
Pohřební služba Pavel Makový,
Kravařova 11, tel.: 582 332 100.

Nejsou již mezi námi...
Vojtěch Volec 1928 Hrubčice
Karel Brzobohatý 1939 Prostějov
Jarmila Zapletalová 1948
Vrahovice
Milan Slezák 1944 Soběsuky
Františka Trnavská 1924
Prostějov
Erwin Mottl 1938 Prostějov
Pavel Suchánek 1969
Mohelnice
Františka Herníková 1924
Seloutky
Karla Koutná 1941
Němčice nad Hanou
Jiří Procházka 1931
Prostějov

KDY: středa 24. září 2014, 19:00 hodin
KDE: Městské divadlo v Prostějově

V sobotu 27. září 2014 od 9:00
do 18:00 hodin se koná DEN
CHARITY – den otevřených dveří na ul. Daliborka 10
a Martinákova 9 v Prostějově.
Budou zpřístupněny veškeré
prostory Domova Daliborka,
Tři desítky obrazů vystaví v zám- ředitelství Charity, charitního
ku Plumlov malířka, sochařka šatníku a přilehlá zahrada, na
a fotografka Lilian Amann.
které budou připraveny prezenVýstava s názvem „Malby a kres- tace všech našich poskytovaby“ potrvá do 31. října 2014
ných služeb a bohatý program.

SVAZ NESLYŠÍCÍCH
A NEDOSLÝCHAVÝCH,
Svatoplukova 15,
Prostějov 796 01
Vážení klienti. I v tomto roce
Vám nabízíme možnost využít
služeb našeho zařízení. Kromě
odborného sociálního poradenství, Vám také nabízíme prodej
baterií do sluchadel a drobného
příslušenství ke sluchadlům
(hadičky, čistící tablety, či ušní
tvarovky různých velikostí). Na
vaši návštěvu se srdečně těšíme.

Prostějov/red - V období od
24. září do 19. prosince 2014
bude uzavřena křižovatka ulic
Krasická a Okružní z důvodu
výstavby kruhové křižovatky.
Objízdná trasa pro veškerou dopravu bude vedena obousměrně
po ulicích Určická, Drozdovická, Anenská, Anglická, Plumlovská, Západní a Foerstrova.
Stavební práce budou realizovány na základě vydaného povolení. „Bude se jednat o propojení
vnějšího okruhu od ulice V Polích po ulici Anenskou. V rámci
stavebních prací bude uzavřena
křižovatka Krasická - V Polích
bez možnosti průjezdu automobilovou dopravou. Lhůta výstavby
bude deset týdnů. Stavební úpravy
budou obsahovat práce na chodnících, nově budované cyklostezce, komunikacích, inženýrských

MANŽELSKÝ TROJÚHELNÍK:
Štěpnička, Slavíková, Beneš

sují nekonečný manželský
souboj. Komedie, které se
v Divadle Metro ujal režisér
Gustav Skála, slibuje díky
hereckým výkonům dobrou
zábavu.

Art kavárna Avatarka pořádá výstavu fotografií: Petr
Hruban - Krásy a tajemno
podzemí. Výstava se koná do
28. září 2014

MC Cipísek
MC Cipísek připravuje pro
rodiče a děti:
Mimiklub pro maminky
s miminky (besedy s odborníky, pohybové a hudební
aktivity,apod.)
Broučci, Zajíčci a Méďové
(programy pro rodiče s dětmi
od 18 měsíců do 4 let)
Cipískova školička (adaptační program pro děti před nástupem do školky)
Podzimní burza dětského oblečení a obuvi. Burza se bude
konat v sobotu 4. října od
8:30 do 13:00 hodin.

TIP Večerníku

Manželský trojúhelník, v němž
postavy zápasí mezi sebou o své
vlastní já. Tak lze charakterizovat inscenaci Play Strindberg
pražského Divadla Metro,
kterým Městské divadlo v Prostějově už tuto středu zahájí
novou abonentní sezónu.
„Hostování člena Národního
divadla Jiřího Štěpničky je
velkým svátkem, doposud
na zájezdy nejezdil nebo jen
zcela výjimečně. Jednu takovou výjimku učinil před
šesti lety právě pro Prostějov.
Publikum si jistě vybaví jeho
mimořádný výkon v komedii Libertin, která zvítězila
v prvním ročníku přehlídky
Aplaus,“ konstatovala s pýchou v hlase ředitelka divadla
Jana Maršálková.
Jeden z nejvýznamnějších
světových dramatiků dvacátého století Friedrich Dürrenmatt si hru staršího dramatika Augusta Strindbergra
nevybral k přepracování náhodou: našel v ní dokonalou předlohu k tomu, aby se
zrodily skvěle vystavěné
dialogy, které mistrně popi-

Regionální pracoviště TyfloCentra Olomouc v Prostějově
nadále poskytuje služby nevidomým a slabozrakým občanům na
adrese: Kostelecká 17, Prostějov.

Dušan Suchý 1975 Prostějov
Vladimír Sedláček 1943
Domamyslice
Ladislav Vaněk 1959 Určice
Růžena Hochmanová 1923
Prostějov
Ladislav Fedor 1945 Vrbátky
Anna Klíčová 1919 Prostějov
Ladislav Reichel 1940 Prostějov
Josef Urbánek 1932 Určice
Jana Terlicová 1956 Bezděkov
Jindřiška Zelinková 1940
Otinoves

Rozloučíme se...
Středa 24. září 2014
Jaroslav Spíchal 1973 Prostějov 10:15 Obřadní síň Prostějov
Marie Sychrová 1921Repechy 11.00 Obřadní síň Prostějov
Františka Balcaříková 1932 Mostkovice 14.00 kostel Mostkovice
Čtvrtek 25. září 2014
Oldřich Mlčoch 1947 Určice 14.00 kostel Určice
Pátek 26. září 2014
Jarmila Novotná 1934 Kostelec na Hané 11.00 OS Prostějov
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Prostějovský VEČERNÍK, pondělí 22. září 2014

pondělí 22. září

17:30 Zůstaň se mnou
am. romantický film
20:00 Dřív než půjdu spát

úterý 23. září
17:30 Zůstaň se mnou
20:00 Století Miroslava
Zikmunda
– art film
český životopisný film

středa 24. září
17:30 Zůstaň se mnou
20:00 Dřív než půjdu spát

DUHA

Kulturní klub u hradeb
Prostějov

pondělí 22. září
a úterý 23. září
17:00 – 19:00/ 19:30 – 21:30
Taneční kurz pro střední
školy (lektor J. Halíř)

úterý 23. září
a středa 24. září
9:00 a 10:15 hodin
Sindibádova dobrodružství

čtvrtek 25. září

středa 24. září

17:30 Výchozí bod
americké sci-fi
20:00 Equalizer
americký akční thriller

17:00 - 19:00 hodin
Taneční kurz pro střední
školy (lektor J. Halíř)

pátek 26. září
17:30 Výchozí bod
20:00 Equalizer

sobota 27. září

čtvrtek 25. září
17:00 – 19:00 / 19:30 – 21:30
Taneční kurz pro střední
školy (lektor J. Halíř)

APOLLO 13
PROSTĚJOV

17:30 Výchozí bod
20:00 Equalizer

neděle 28. září

18:30 Výchozí bod
21:00 Equalizer

MĚSTSKÉ
DIVADLO

pátek 26. září
20:00 ALKEHOL

sobota 27. září
21:00 Soul, jazz, funky and
Jack Daniel´s Honey party!

úterý 23. září
Představení s hvězdnou trojicí Jiří Štěpnička, Zuzana
Slavíková a Vladislav Beneš
je určeno pro skupinu 5P,
k dispozici jsou také doprodejové vstupenky.

Domovní správa, s.r.o

17:00 MUSICA ANIMAE
Charitativní koncert

středa 24. září
19:00 Play Strindberg

čtvrtek 25. září
19:00 Vášnivé baroko

SVÉ TIPY

na zajímavé akce
nám posílejte
na e-mail:
vecernik@pv.cz

víceúčelová hala - zimní stadion

BRUSLENÍ
PRO VEŘEJNOST

neděle 28. 9.
13:00- 15.00 hodin

Prostějované se seznámili
s moravskou výtvarnou modernou
Prostějov/peh - Úterní přednáška docentky PhDr. Věry
Beranové, CSc. představila příznivcům umění detailní vhled
do specifické problematiky moravské výtvarné moderny.
Ve výstavním sálu Státního
okresního archivu Prostějov
v Třebízského ulici se uplynulé úterý 16. září sešli členové
prostějovského historického
a státovědného klubu, aby si
spolu s dalšími návštěvníky
z řad široké veřejnosti vyslechli
v rámci pravidelného podvečera přednášku olomoucké
rodačky Doc. PhDr. Věra Beranová, CSc,. Ta především zájemce o výtvarné umění uvedla do problematiky moravské
výtvarné moderny, ke které má
docentka Beranová i jako dcera známého malíře Aljo Berana
velmi blízký vztah.
„Výtvarný vývoj na počátku
dvacátého století byl na Moravě poněkud jiný, než tomu
bylo v českých uměleckých
centrech v Praze či v Brně.
Tam se umělci zhlédli v uměleckém projevu výtvarných velikánů impresionismu v dílech
Muncha či Rodina. Na území
Moravy pozorujeme spíš pří-

KINO METRO 70

MUZEUM PROSTĚJOVSKA, P. O.

ASTRONOMICKÉ ODDĚLENÍ
- LIDOVÁ HVĚZDÁRNA
OD 22
22. DO 28
28. 99. 2014

TELEFON 5822 344 130

EVROPSKÁ NOC VĚDCŮ: v pátek od 20:30 hodin – speciální
prezentace pro malé i velké „Hrátky s optikou“, zahájení výstavy
„Z historie optického průmyslu v Přerově“, prohlídka hvězdárny
a za příznivého počasí pozorování hvězdné oblohy. Vstup zdarma.
POZOROVÁNÍ SLUNCE se koná v pondělí, ve čtvrtek
a v pátek od 15:00 hodin. Za příznivého počasí pozorování
zajímavých útvarů ve fotosféře i chromosféře. Vstupné 20 Kč.
VEČERNÍ POZOROVÁNÍ oblohy se koná v pondělí a ve čtvrtek ve 20:30 hodin, v pátek je součástí Noci vědců. Za jasného
počasí pozorování krás letní hvězdné oblohy (hvězdokup, mlhovin apod.). Za špatného počasí náhradní program. Vstupné 20 Kč.
POHÁDKOVÁ STŘEDA - v 15:30 hodin uvádíme: Jak si mlsné
medvídě chtělo líznout mlíčka z Mléčné dráhy. Vstupné 20 Kč.
VÝSTAVY A EXPOZICE jsou součástí všech pozorování a akcí.

Blokové čištění
v Prostějově
Umění zdejších rodáků. O tom, že i zdejší předváleční výtvarníci měli co nabídnout uměleckému světu, přišla zdejším příznivcům
umění povyprávět Doc. PhDr. Věra Beranová, CSc.
Foto: Petra Hežová
klon k folkloru. Například
v Prostějově vznikl umělecký
klub Reysek, v Olomouci to
byla Skupina olomouckých
výtvarníků, kterou řídil můj
otec, Aljo Beran,“ přiblížila
docentka Beranová situaci
výtvarné tvorby ve třicátých
letech minulého století.
I přes nepřízeň počasí se do
výstavního sálu prostějovského

Státního okresního archivu dostavilo na dvě desítky posluchačů, mezi nimi i dva bývalí spolužáci docentky Beranové, kteří
si spolu s ostatními milovníky
umění zpříjemnili odbornou debatou úterní podvečer.
PROSTĚJOVSKÝ Večerník
vám v jednom ze svých příštích
čísel přinese s jmenovanou odbornicí exkluzivní rozhovor.

Prostějov/red - Na tomto místě budeme po zimním odloučení
opětovně přinášet pravidelný týdenní harmonogram ulic, kde
čistící práce společnosti .A.S.A. Technické služby budou probíhat:
23. 9. BLOK č. 9
Palackého * Palackého - cyklostezka * Podjezd + parkoviště * Podjezd cyklostezka * Vodní parkoviště (parkoviště u Mlýna) * Vodní * Vodní - cyklostezka * průchod Vodní - Žeranovská * Žeranovská parkoviště * Žeranovská * Žeranovská – vnitroblok * Knihařská * U Spořitelny * Žižkovo nám.
* Žižkovo nám. – parkoviště * Poděbradovo nám. + parkoviště před KB
24. 9. BLOK č. 11
Komenského – cyklostezka * Komenského * Nám. T. G. M. * Dukelská
brána* Křižkovského * Lutinova * Filipcovo nám. * Nám. Sv. Čecha *
Demelova * Hradební * Kostelní * Úprkova * Koželuhova * Křížkovského
* Křížkovského parkoviště * Šerhovní (Školní - Dukelská brána)
25. 9. BLOK č. 10
Poděbradovo nám. * Wolkerova * Wolkerova obslužná + parkoviště * Na
Spojce * Netušilova * Hlaváčkovo nám. * Hlaváčkovo nám. 2 parkoviště *
Vnitroblok Vojáčkovo - Husserla * Vojáčkovo nám. + parkoviště

Oznámení o vypnutí elektrické energie
Z důvodu plánovaných prací
na zařízení distribuční soustavy - rekonstrukcí, oprav,
údržbových a revizních prací - bude přerušena dodávka
elektrické energie:
Obec: Ludmírov, Dětkovice
u Konice, Kladky, Ošíkov,
Trpín
Dne: 6. 10. 2014 od 7:30 do
14:30 hod. Vypnutá oblast:
celé obce Ludmírov, Dětkovice u Konice, Kladky vč.
osady Bělá a lokality Upolín,
Ošíkov, Trpín. Odběratelské
trafostanice Kladky 5. v ZD

(č. 300518), Kladky Oskar (č.
300799), Kladky škola v přírodě (č. 300804), Kladky vlek (č.
300621).
Obec: Horní Štěpánov
Dne: 07.10.2014 od 07:30 do
16:30. Dne: 09.10.2014 od 07:30
do 16:30. Dne: 13.10.2014 od
07:30 do 16:30. Dne: 16.10.2014
od 07:30 do 16:30. Dne:
21.10.2014 od 07:30 do 16:30.
Dne: 24.10.2014 od 07:30 do
16:30. Vypnutá oblast: horní část
obce Horní Štěpánov - od trafostanice sm. Hrochov ulice přes
hlavní komunikaci směr obchod

a dále směr část Žleb vč. přilehlých ulic po č. 248, 254, 103,
321,356 + nov. RD, 248, 254,
267, 356, nov. RD, 367, 267, 373,
282, 283.
Obec: Bedihošť
Dne: 08.10.2014 od 07:00 do
15:00. Dne: 15.10.2014 od
07:00 do 16:00. Vypnutá oblast: celá část obce Bedihošť
za kolejemi - Václavovice
s ulicemi Komendova, Zátiší,
Jiráskova, Lahůdková, L. Svobody, Nerudova, Palackého
vč.podnikatelských subjektů,
farmy, ČD, č.48, dále areál

bývalého cukrovaru s firmami
Corro, Linori-AVIA, Řeznictví
Kouřil, Khýr, (mimo prodejnu
masa, restauraci), dále závlaha Čehovice. Odběratelské
trafostanice Bedihošt silnice
(č.300680, Bedihošť závlaha
(č. 300681), Bedihošť Probiotech (č. 300668)
Obec: Studenec
Dne: 8. 10. 2014 od 7:30 do
15:30 hod. Vypnutá oblast: RD
v obci Studenec s č.26, 27, 28.
Obec: Prostějov
Dne: 10. 10. 2014 od 7:30 do
16:00 hod. Vypnutá oblast:

oboustranně část ulice Vrlova od č.19 a 28 po č. 33 a 38
včetně, ul. Kotkova od č. 18 po
č.26, Neumannovo nám.č.3, ul.
Kotěrova č.1 a č.3., Vencovského č.4.
Dne: 11. 10. 2014 od 7:00 do
16:00 hod. část města s celými
ulicemi: Bratří Čapků, Tyršova,
oboustranně ul. Pod Kosířem od
kolejí po č. 68 včetně (za mostem), oboustranně ul. Sportovní
od ul. Bratří Čapků po č. 21 a 46
(včetně), Wolfova č.6 a č.8, Bistro a WC za ul. Sadovou.
E.ON Česká republika, s.r.o.

Rozhovor Večerníku
Prostějovský VEČERNÍK, pondělí 22. září 2014
Exkluzivní interview se světově proslulým pěvcem z Malty, který zakončil oslavy 100 let prostějovské radnice
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„ŽIJU SVŮJ SEN A JEN DOUFÁM, ŽE BUDE TRVAT JEŠTĚ DLOUHO...“
Joseph Calleja mimo jiné prozradil, že už jako dítě navštívil tehdejší Československo

Pro
Prostějov
- Mezi první destinace maltského
ro
rodáka, kam jej ještě jako mladého chlapce vzali rodiče na dovolenou, patřilo tehdejší Československo. Poté se několikrát na české území vrátil, ovšem to již
j
jako
světově uznávaný tenor. V závěru
let
letošních
prázdnin zažilo jeho pronikavý
hlas i prostějovské publikum. Atraktivní premiéra Malťana Josepha Calleji na náměstí T. G. Masaryka
adnice. Držitele
vzdala hold oslavám 100 let prostějovské radnice.
kého velvyslany
Grammy Award, maltského kulturního a leteckého
KÝ Večerník už
ce exkluzivně vyzpovídal PROSTĚJOVSKÝ
v předvečer dlouho očekávaného koncertu. Vše jsme pak
dokončili těsně před jeho odjezdem z Hané...
Josef Popelka

Pavarotti, Plácido Domingo a další
skvělí tenoři. Ale mám také rád hlas
Karla
Karl Gotta. (úsměv)“
Už jste s ním někdy zpíval?
„Ne, ještě jsem neměl tu možnost, třeba se mi někdy v budoucnu
nask
naskytne...
(smích)“
Máte nějaký sen, kterého byste chtěl ve zp
zpě
ěvu dosáhnout?
dosáhn
hnout?
zpěvu

„V současné době již žiju svůj sen
a doufám, že jej budu prožívat ještě
tak ddlouho, jak jen budu moci.“
Můžete porovnat české a zahraniční diváky? Jsou zde
rozdíly?
„Každé publikum je svým způsobem
specifické a rozdílné, ale na konci
dne si uužž je
jjen
n uvědomujete, zda byl
koncert po
oda
dařený či nikoliv. A to popodařený
znáte pr
zn
znát
práv
ávěě podle reakcí publika...“
právě
Jak
Ja
k jste se těšil na to prostějovské...
„Samozřejmě velmi a společně s kolegou Lucasem jsme byli zvědaví.
Věřili jsme, že se jjim
im nnaše
a e vy
aš
vystoupení
bude líbit,, al
alee re
real
aliita na
ako
kone
necc předčine
realita
nakonec
la oočekávání.“
čekává
če
vání
ní.“
.“

ve Vídni a Paříži.. Všechna tato místa jjsou
s něčím výjimečná.“
imečná.“
Byla pro vás premiéra
zpívat s vaším hostem
hem či jste spoLucasem Meachem
lu již v minulostii vystupovali?
„Nešlo o naše první společné
vystoupení, již jsme spolupracovali například v New Yordni a teď tady
ku, Londýně, Vídni
u příštího roku
u vás. V březnu
budeme opět naa jedné scéně
v Londýně, na cožž se už teď oba
moc těšíme.“

Jak dobře znáte Českou republiku?
„Českou republiku znám velice
dobře i z dob, kdy byla ještě jako
Československo pod mocí komunismu. Poté se vše zlomilo, nastoupila demokracie a vaše připojení
k Evropské unii. Obdivuji, že český
národ tuto cestu zvládá tak dobře.
Trochu mi to připomíná osud mé
země, kdy jsme se také potřebovali
osam
osamostatnit...
(úsměv)“
Stačil jste si během své návštěvy prohlédnout Prostějov?
„Velmi často cestuji, na což jsem
si již zvykl. Tentokrát ovšem byla
trošku komplikovaná aklimatizace.
Přece jen na Maltě je třiatřicet stupňů, vy tu máte trochu chladněji...
(úsměv) V Prostějově jsem poprvé
a musím říct, že je to krásné, příjemné město se spoustou historie. Jsem
rád, že se občas dostanu do míst,
která mi trochu připomínají Maltu, což je malý ostrov s podobnými Maltský tenorista Joseph Calleja o tom,
měst
městečky.“
jak je na tom se znalostmi jazyka českého
Které je vaše nejoblíbenější
místo, kde jste kdy zpíval?
„To není vůbec snadné říct... Je to
Kdo je či byl váš pěvecký
něco, jako když se zeptáte otce, které
vzor?
ze svých dětí má nejraději. (smích)
olik. Mezi nejznáAle dobře se mi zpívá v Londýně, „Bylo jich několik.
Mnichově a New Yorku, stejně tak mější patří Enrico
o Caruso, Luciano

$ãVHY¼V]LPD]HSW¼

NEJLEVNĚJŠÍ A NEJRYCHLEJŠÍ
TEPELNÁ IZOLACE
půdních prostor a stropů.
Zateplete s nejnižšími náklady
a šetřete na energiích co nejvíce.
Bez složitých příprav,
bez zbytečných výdajů.
Tel.:
605 483 602
E-mail:
info@karon.cz

ně rád, že se lidem můj zpěv líbí,
udržuje mě to na požadované úrovni. Proto jsem velmi poctěn, že jsem
mohl vystupovat i na slavnostech
stéh
stého výročí prostějovské radnice.“
Jak často koncertujete či
hrajete na scéně?
„Je to mix koncertů a operních vystoupení, ro
ročně je to přibližně pětapadesátkrát.“
Trénujete zpěv denně?
„Denně netrénuji, ale je velmi důležité si pravidelně udržovat
sp
prá
správnou
podobu hlasu.“
Vydáváte i sólová alba. Skládáte si písně sám?
„Někdy si skládám své písně sám,
ale není jich mnoho. Rozhodně ne
popové
písně, ani operu.“
popo
p
O čem zpíváte nejčastěji?
„O lásce. Je to samozřejmě ten
nejkrásnější pocit, jakým je člověk
obda
obdarován.“
Znáte nějaké slůvko česky?
„Vzhledem k tomu, že jsem Českou republiku navštívil už několikrát,
setkal jsem se i s různými českými výrazy. Umím česky pozdravit i poděkovat.
Mezi oblíbené patří slůvko: ´Ty rošťáku´
a ´Pepíčku´. Takhle mi totiž říkávala česká přítelkyně Michaela...(smích)“

kdo je

joseph calleja

„Umím česky pozdravit i poděkovat.
Mezi moje nejoblíbenější patří slůvko:
´Ty rošťáku´ a ´Pepíčku´. Takhle mi
totiž říkávala česká přítelkyně Michaela..“

INZERCE

V jakém jazyce zpíváte nejčastěji?
„Největší zastoupení má díky skvělým
sklad
skladatelům
francouzština a italština.“
Nejrozšířenější je ale přesto
angličtina. Myslíte si, že vám
lidé rozumí o čem zpíváte?
„Nebojím se říci, že lidé navštěvující
operu rozumí řeči srdce a emocím,
kterými se snaží interpret dát najevo
průběh děje. Přesto se na mnoha scénách objevují i titulky... (úsměv)“
Co preferujete více - divadla,
haly nebo koncerty pod
širým nebem?
„Mám rád všechny varianty. V uzavřeném prostoru nejsou žádné rušivé elementy, na druhou stranu venkovní koncerty jsou velmi zajímavou alternativou.
Když se mění prostředí a s ním i samotná
akustika, na což se nikdy nemůžete předem připravit, je to velmi vzrušující.“
Jste poměrně mladý, je vám
teprve šestatřicet let. Jak těžké bylo dostat se na vrchol?
„S krásným hlasem máte možnost
dostat se na vrchol poměrně snadno, ale opravdu nejtěžší je se na
něm udržet! Na světě je totiž mnoho
úžasných zpěváků... Já jsme nesmír-

Foto: Josef Popelka

Narodil se roku 1978 na Maltě. Zpívat začal v šestnácti
letech v chrámovém sboru, profesionálně zpěv studoval s maltézským tenoristou Paulem Asciakem.
Obdařený hlasem „Zlatého věku“ debutoval na operní
scéně v pouhých devatenácti letech. Krátce na to se
stal laureátem prestižní vídeňské soutěže Hans Gabor
Belvedere, v následujícím roce zvítězil v soutěži Enrica Carusa v Miláně a cena v další
významné soutěži, Operalia pod patronací Plácida Dominga, odstartovala v roce 1999
jeho hvězdnou mezinárodní kariéru. Joseph Calleja je vítaným hostem všech světových
operních scén jako jsou Metropolitní opera v New Yorku, Royal Opera House Covent
Garden v Londýně, Vídeňská státní opera, Gran Teatre del Liceu v Barceloně, Semperova opera v Drážďanech, Německá opera v Berlíně, Bavorská státní opera v Mnichově
a dalších významných místech. K jeho nejlepším rolím patří Verdiho Vévoda mantovský
(Rigoletto), Riccardo (Maškarní ples), Gabriele Adorno (Simon Boccanegra) a Alfredo (La traviata). Joseph Calleja vydává také sólová alba, díky nimž získal již mnoho
prestižních ocenění. Rodák z Malty patří dnes k nejvyhledávanějším tenoristům na obou
stranách Atlantiku a ve svých šestatřiceti letech má ve svém repertoáru již osmadvacet
hlavních rolí.

17
1
7

sportovní menu

www.tkplus.cz
Prostějovský

VEČERNÍK

Ročník

18

/ 38

Pondělí

Číslo

22.

září 2014

fotbal
HVĚZDY V NEZAMYSLICÍCH

Exhibici internacionálů
nechyběly góly,
diváci však už ano
čtěte
na stranách

21

EXTRALIGA KOLOVÉ ZPÁTKY V NEZAMYSLICÍCH!

basketbal
ORLI LADÍ FORMU

Svitávka, Prostějov/jim

Start nejvyšší soutěže
se nezatržitelně blíží.
Jak je na tom Ariete?
čtěte
na stranách

LONI POTKALY ODDÍL SK SC PRIMA NEZAMYSLICE DVĚ SMUTNÉ ZPRÁVY.
NEJENŽE PRAKTICKY NA ROK PŘIŠLA TAMĚJŠÍ KOLOVÁ
Á VINOU ZRANĚNÍ
O MARTINA PŘIKRYLA, NAVÍC SE MUSELA SMÍŘIT S PÁDEM
DO PRVNÍ LIGY. OD TÉTO DOBY SE ALE MNOHÉ ZMĚNILO
MĚNILO
A VŠE JE OPĚT ZCELA JINAK. NEJMLADŠÍ Z BRATRSKÉ
RSKÉ
TROJICE JE ZPÁTKY A STŘÍLÍ GÓLY DO BRÁNY FOTBALOVÉ
LOVÉ
I TÉ NA KOLOVOU, NAVÍC SE S JEHO POMOCÍ VRACEJÍ
CEJÍ
NEZAMYSLICE ZPĚT DO NEJVYŠŠÍ SOUTĚŽE A MOHOU
OU
SE OD PŘÍŠTÍHO KALENDÁŘNÍHO ROKU OPĚT TĚŠIT NA
A
SOUBOJE S FAVORITEM BRNO, SVITÁVKOU ČI ZLÍNEM.
Foto: archiv bratří Přikrylů
„PO ÚVODNÍCH DVOU KOLECH PRVNÍ LIGY JSME BYLI
TŘETÍ, ALE POSLEDNÍ KOLO JSME VE SVITÁVCE V SOBOTU VYHRÁLI, TAKŽE SI ZNOVU PO ROCE ZAJISTILI
POSTUP DO EXTRALIGY. POCITY JSOU TO KRÁSNÉ, JSME NAPROSTO SPOKOJENI,“ RADOVAL SE Z NÁVRATU
MEZI NEJLEPŠÍ DOMÁCÍ SEDMIČKU JEDNATEL KLUBU LIBOR KOŠAŘ.
V PRVNÍCH DVOU TURNAJÍCH TVOŘILI NEZAMYSLICKOU SESTAVU JAROSLAV A PETR PŘIKRYLOVI, PRO
VÍKENDOVÉ ZÁVĚREČNÉ KLÁNÍ UŽ NEJSILNĚJŠÍ DVOJICE PETR A MARTIN PŘIKRYLOVI. „LETOS JSME NEMĚLI
POSTUPOVÉ AMBICE, SPÍŠE JSME TO CHTĚLI ZKUSIT JEN TAK SLUŠNĚ ODEHRÁT, ZAÚTOČIT NA POSTUP AŽ
PŘÍŠTÍ ROK,“ RADOVAL SE NADŠENÝ KOŠAŘ.

28

rozhovor
"TEĎ CHYTÁM RYBY"

Exkluzivní interview
s účastníkem LOH v Soulu
Zdeňkem Nenadálem
čtěte
na straně

basketbal

36
PONDĚLÍ 22. 9.

TRHÁK TÝDNE

VÍCE O ÚSPĚŠNÉ SEZONĚ SK SC PRIMA NEZAMYSLICE PŘINESEME V PŘÍŠTÍM VYDÁNÍ.

18:00

PŘÁTELSKÉ UTKÁNÍ

Víťa hodil rekord, Svoboda prohrál „Eskáčko“ válí

ARIETE PROSTĚJOV
NH OSTRAVA

a čeká jej šlágr

Hala Sportcentra DDM Prostějov

STŘEDA 24. 9.

18:00

Prostějov/tok - Asi nejnáročnější týden podzimní části
sezóny 2014-2015 mají za
sebou v MSFL hráči 1.SK
Prostějov. A vytěžili z něj
maximum, čímž se upevnili
na druhém místě třetiligové
tabulky.
Díky předehrávanému pátečnímu utkání měli přece
jen den oddechu navíc před
středečním předehrávaným 15.
kolem, v němž přehráli podceňovanou, a tudíž nevyzpytatelnou rezervu Opavy. Tón celému
utkání a potřebnou pohodu na
kopačky domácích dal brzký gól
po pěti minutách hry, k němuž
Prostějovští přidali postupem

1. LIGA – 6. KOLO

LHK JESTŘÁBI PROSTĚJOV
RYTÍŘI KLADNO
Zimní stadion v Prostějově

nohejbal

SOBOTA 27. 9.

10:00

BARÁŽ O 1. LIGU MUŽŮ – 1. ZÁPAS

TJ SOKOL I PROSTĚJOV
AVIA ČAKOVICE „B“
Dvorec u sokolovny na Skálově náměstí

box

SOBOTA 27. 9.

10:30

8. ROČNÍK KLÁNÍ MLÁDEŽE A MUŽŮ

TURNAJ MĚSTA PROSTĚJOVA
Sokolovna na Skálově náměstí v Prostějově

SOBOTA 27. 9.

17:00

1. LIGA – 7. KOLO

LHK JESTŘÁBI PROSTĚJOV
SK KADAŇ
Zimní stadion v Prostějově

boje na zelených trávnících aneb
KRAJSKÝ PŘEBOR – 15. KOLO
SOKOL KONICE
FK JV-SAN ŠUMPERK
STŘEDA 24. 9. 2014 16:00 HODIN
Fotbalový areál v Konici

KRAJSKÝ PŘEBOR – 8. KOLO
FC KRALICE NA HANÉ
1.HFK OLOMOUC „B“
SOBOTA 27. 9. 2014 16:00 HODIN
Fotbalový areál v Kralicích na Hané

Atletické hvězdy v Prostějově. Oštěpař Vítězslav Veselý a překážkář Petr Svoboda byli jednoznačně největším tahákem letošní Velké
ceny města Prostějova a Memoriálu Ed. Rozbořila. Účast reprezentantů České republiky dodala tradiční akci zářivý lesk, bohužel nepřízeň
počasí trochu sebrala na návštěvnosti. Nikoliv však na odhodlání obou
účastníků nedávného mistrovství Evropy v Curychu. A byl to právě oštěpař Veselý, který hned dvakrát překonal rekord mítinku. Petr Svoboda,
který letos slaví velký comeback na dráhu, sice ještě na páté překážce
vedl, nakonec se ale musel v cíli sklonit před svým soupeřem. Své prostějovské fanoušky však ani jeden z nich nezklamal a mít autogram
velkých es světové atletiky je něco, co se nepoštěstí každý den! A na
příznivcích nejrůznějšího věku bylo znát, že si toho nesmírně váží. Tato Prostějov/jim - Nástupcem
akce se podařila.
Foto: Michal Kadlec Jiřího Lužného na pozici sekretáře Olomouckého krajského fotbalového svazu se
od středy 1. října stává Pavel
podrobnou reportáž včetně ohlasů
Peřina (na snímku vlevo).
zainteresovaných a kompletní
Současný prvoligový rozhodčí a předseda krajské pravidvýsledkový servis najdete
lové komise tak opouští post
sekretáře Okresního fotbalona straně 32 dnešního vydání
vého svazu (OFS) Prostějov.
Na této pozici ho od
stejného data až do
konce letošního

času ještě další dva. V sobotu
dopoledne pak čekala svěřence
trenéra Františka Jury Slavia Orlová, pobývající také ve spodních
patrech tabulky. Uroutný souboj
nakonec rozhodl až v samém
závěru nejzkušenější playmaker
Lukáš Zelenka.
A nejen to. Vyrovnaný bodový
zisk s rovněž nezakolísajícím
Zábřehem dává mimořádný
náboj utkání příštího osmého
kola, v němž na sebe narazí
momentálně dva nejlepší
celky soutěže...
Podrobné zpravodajství
z tábora 1.SK Prostějov
najdete v dnešním vydání
na stranách 22 a 23.

Nečekaná změna postu sekretáře OFS Prostějov:

Pavel Peřina míří na kraj,
střídá jej Karel KUBALÁK!

KAM ZA F TBALEM
KRAJSKÝ PŘEBOR – 8. KOLO
TJ SOKOL KLENOVICE NA HANÉ
SK CHVÁLKOVICE
SOBOTA 27. 9. 2014 16:00 HODIN
Fotbalový areál v Klenovicích na Hané

I.A TŘÍDA, SK. „B“ – 8. KOLO
SK LIPOVÁ
FC BEŇOV
NEDĚLE 28. 9. 2014 16:00 HODIN
Fotbalový areál v Lipové

I.B TŘÍDA, SK. „A“ – 8. KOLO
TJ OTINOVES
TJ SOKOL PLUMLOV
NEDĚLE 28. 9. 2014 16:00 HODIN
Fotbalový areál v Otinovsi

kalendářního roku nahradí
předseda Komise rozhodčích OFS Prostějov Karel
Kubalák (na snímku vpravo).
„Očekávám více práce, protože budu pracovat s více kluby
a spolupracovat s jednotlivými
okresy. Díky tomu to bude obsáhlejší, ale také zajímavější,
myslím si, že vím, do čeho
jdu. Chci být co nejvíce nápomocen klubům celého kraje,“
předeslal Peřina před svým
uvedením do nové funkce.

II. TŘÍDA – 8. KOLO
TJ HORNÍ ŠTĚPÁNOV
TJ SOKOL VRAHOVICE
NEDĚLE 28. 9. 2014 16:00 HODIN
Fotbalový areál v Horním Štěpánově

2x foto: internet
A na úrovni okresní kopané to
není jediná novinka. Výkonný výbor OFS Prostějov totiž
schválil ve svých soutěžích
výpomoc rozhodčích z OFS
Přerov.
IV. TŘÍDA – 8. KOLO
TJ JISKRA BRODEK U KONICE
TJ FC KOSTELEC NA HANÉ „B“
SOBOTA 27. 9. 2014 16:00 HODIN
Fotbalový areál v Brodku u Konice

Pro volnou chviličku...

SOUTĚŽ
KDE V PROSTĚJOVĚ NAJDETE

?

Správná odpověď a výherce

Poznáte, kdo je na fotografii?
Také předposlední zářijové vydání vám v rámci zaběhnutého
projektu „PV Večerník-JEŠTĚ
VĚTŠÍ“ přináší veskrze populární klání, které najdete jedině
a právě na stránkách nejčtenějšího
regionálního periodika. I dnes se
tudíž znovu setkáváte s fotografií
jisté známé osobnosti veřejného
života, jež je graficky mírně „poupravena“. Vaším úkolem je odhalit
náš záměr a správně vysondovat,

kdo se pod retuší skrývá. Ti z vás,
kterým se to podaří, nám mohou své tipy nahlásit do redakce
a v případě, že budete mít štěstí při
losování, máte šanci na zajímavou
výhru.
Tentokrát přitom můžete opětovně usilovat o další atraktivní
cenu, kterou je už poněkolikáté
poukázka od firmy BRUTUS
na OBČERSTVENÍ V HODNOTĚ 500 Kč!

Správná odpověď z č. 37: na snímku byl dům z Wolkerovy ulice (objekt bývalého supermarketu Billa) v Prostějově.
Vylosovanou výherkyní, která získává BALÍČEK složený
z výrobků ALOE VERA v hodnotě 400 Kč, se stala
Vojtěška POŘÍZKOVÁ, Bousín 5.
Naše dnešní otázka již tradičně zní:
Kde v Prostějově najdete objekt na snímku?
Své odpovědi pište na e-mail: SOUTEZE@VECERNIKPV.CZ,
posílejte do redakce nebo telefonujte 582 333 433 a to DO
ČTVRTKU 25. ZÁŘÍ, 12.00 hodin. Jméno výherce zveřejníme v PONDĚLÍ 29. ZÁŘÍ. Dnes můžete opět zápolit
o BALÍČEK složený z výrobků ALOE VERA v hodnotě 400 Kč.

VYHRAJTE PONOŽKY OD MARUŠKY!
Návod k luštění...
Všechna slova ze seznamu hledejte v osmi směrech, nalezená slova
si škrtněte. Nevyškrtaná písmena seřaďte za sebe a dostanete tajenku.

OLOMOUCKÁ PRODEJNA
FINKOVÁ NABÍZÍ ŠIROKÝ VÝBĚR
BAVLNĚNÉHO I SILONKOVÉHO ...

Kdo je na fotografii? Poznáte?

Hádejte, bavte se! A berte život s nadhledem...

TIP
k obrazovce
BABOVŘESKY
KOMEDIE ČR (2013)

SOBOTA 27. 9. 2014

20:20 HODIN

AKAŠU, ANAFORA, ANION, ČÍSLO, DĚLIT, DODAT, DOKUD,
DÝMKA, HUMUS, KAFKA, MLADÍ, OFINA, OPORA,
PLAŇKA, PODÍL, POSLI, SIOUX, SLUKA, STĚNA, TLOKY,
UČITI, ÚMĚRA, UVIDĚT, ÚŽINA, VÝFUK, VÝSEČ, VÝUKA

Řešení tajenky nám zašlete na e-mail:
SOUTEZE@VECERNIKPV.CZ či známou adresu
PROSTĚJOVSKÝ Večerník, Olomoucká 10, Prostějov.
Můžete také telefonovat do redakce na číslo 582 333 433,
a to znovu až do ČTVRTKU 25. ZÁŘÍ 2014, 12.00 hodin.
Správné znění potřebné části tajenky z minulého čísla bylo
„PLUMLOVSKÉ“. Vylosovaným výhercem se stal František JANĚK, Olomoucká 23, Prostějov, který se tak může
těšit na POUKAZ od HOSPŮDKY NA JEDENÁCTCE
využitelný ke konzumaci nabízeného sortimentu
v CELKOVÉ HODNOTĚ 400 Kč! Výhra je připravena
k vyzvednutí přímo v redakci Večerníku.
Ti, kdo tentokrát nevyhráli, však nemusí smutnit. Ba právě naopak, nejšťastnější z vás se může v případě úspěchu těšit na
další zajímavou cenu, která tentokrát potěší ty, kdo mají rádi
teplo od nohou...
Partnerem dnešního kola je totiž prodejna FINKOVÁ
-PONOŽKY OD MARUŠKY, sídlící v ulici Kateřinská v Olomouci. Vyhrát můžete POUKÁZKU NA NÁKUP NABÍZENÉHO SORTIMENTU V CELKOVÉ HODNOTĚ 400 Kč.
Jméno šťastného výherce či výherkyně zveřejníme v příštím
vydání PV Večerníku, které vyjde v PONDĚLÍ 29. ZÁŘÍ 2014.
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Prostějovský VEČERNÍK, pondělí 22. září 2014

Režie: Zdeněk Troška
Hrají: J. Langmajer, J. Synková, L. Vondráčková, V. Žilková,
P. Kikinčuk, J. Kuželka, L. Bílá
Úsměvná komedie - tak trochu
v duchu Slunce, seno - ze života současné jihočeské vesnice
Babovřesky, o nichž sám režisér
pronesl: „Je to prostě film tak
‚trošku‘ ze života...“
Po smrti stoleté Trudy zůstanou
na konci vesnice lukrativní pozemky se starým domem. To
se hodí starostovi a jeho příbuznému, kteří mají na pozemky
zálusk a chtějí zde vybudovat
autobazar. Jenže pozůstalí Hálovi se synem Adamem, se
rozhodnou, že se jim vila líbí
a opraví ji, i když v ní prý straší.
Podtitul „z dopisu venkovské
drbny“ naznačuje, že na scénu

V minulém, celkovém součtu již stoosmasedmdesátém
pokračování tohoto originálního klání uspěli všichni ti,
kteří správně poznali, že se
jedná o Lukáše Andrýska.
Jednoho z kandidátů nového hnutí, které vsadilo na
název podobný Prostějovu,
a v civilním povolání fotografa, poznala sice tentokrát
menší, ale i tak solidně početná
skupina čtenářů...
Z 204 správných odpovědí, jenž
jsme zařadili do osudí, se usmálo štěstí na výherce, kterým se
stal Zdeněk LABOUNEK,
C.Boudy 8, Prostějov. Prostřednictvím Večerníku obdrží chutnou a lahodnou cenu v podobě
DVOU PŮLMETROVÝCH
PIZZ, které si poskládáte sami
z těch nejrůznějších kousků!
Cenu v HODNOTĚ 430 Kč
věnovalo OBČERSTVENÍ
ŠPIZZA. Výhru si lze vyzvednout v redakci Večerníku.
Ti další z vás mohou zkusit
své štěstí třeba hned v rámci
tohoto čísla, přičemž tentokrát
jsme zabrousili do sportovních
vod a graficky mírně poupravili někdejšího reprezentanta
a skvělého útočníka, který se
v létě ujal kormidla prvoligového nováčka jednoho z kolektivních sportů v Prostějově...
Poznáte, o koho se jedná?.
Na odpovědi ze stodevětasedmdesátého kola čekáme v redakci znovu DO ČTVRTKU
25. ZÁŘÍ 2014, 12.00 hodin
- volejte 582 333 433, pište
SMS na 608 960 042 či pošlete
e-mail na adresu:
SOUTEZE@VECERNIKPV.CZ!
Jméno výherce, který od nás
obdrží výše zmíněnou cenu
od občerstvení BRUTUS, zveřejníme v příštím čísle, které
vychází tradičně v PONDĚLÍ
29. ZÁŘÍ 2014.
Hodně štěstí při bádání!

SOUTĚŽTE O CHUTNÉ KOŘENÍ

I čtvrté číslo měsíce září vám v rámci projektu nejčtenějšího
regionálního periodika „JEŠTĚ VĚTŠÍ“ přináší zápolení
o zbrusu zajímavou výhru. Ani tentokrát jsme tak neopomněli
na bádání s čísly a díky již stabilnímu partnerovi tohoto klání
máte možnost získat skutečně atraktivní výhru. U v současnosti tolik populární hry, která si již dávno získala své věrné
a početné publikum, se i dnes opětovně zápolí o cenu z obchůdku paní Vašíčkové, která nabízí nejen skvělou kávu, čaje,
koření, čokolády...
A jelikož pravidla zcela jistě všichni znáte, můžete se bez zbytečného ostychu pustit do bádání a současně začít usilovat o motivační prémii, kterou je znovu POUKÁZKA S CELKOVOU
HODNOTOU 400 Kč PRÁVĚ DO PROSTĚJOVSKÉHO
OBCHŮDKU V KRAVAŘOVĚ ULICI!
Řešení v podobě 4 označených čísel nám můžete posílat na
známý e-mail: SOUTEZE@VECERNIKPV.CZ či na adresu
PROSTĚJOVSKÝ Večerník, Olomoucká 10, Prostějov. Lze také
telefonovat do redakce na číslo 582 333 433, a to opět tradičně
DO ČTVRTKU 25. ZÁŘÍ 2014, 12.00 hodin.
Správné vyluštění z minulého čísla znělo 9 - 9 - 6 - 9, načež
v pořadí celé historie tohoto klání se už celkově stosedmašedesátou
výherkyní v řadě stala Kamila ČERNÁ, ul. 8. května 255, Kostelec na Hané. I ona si tak přímo v sídle redakce může vyzvednout POUKÁZKU V CELKOVÉ HODNOTĚ 400 Kč, kterou
věnoval právě obchůdek RENATY VAŠÍČKOVÉ, jež byl
i tentokrát partnerem uplynulého kola soutěže.
Jméno dalšího výherce zveřejníme znovu v příštím čísle, které
VYCHÁZÍ V PONDĚLÍ 29. ZÁŘÍ 2014.
Nezbývá tedy, než abyste se opět vrhli na nějakou tu zábavu,
soutěžit s námi je ta správná šance!

vstoupí i místní zbožné ženy
v čele s klepnou Horáčkovou,
která o všem ví, od všeho má
klíče, všude byla dvakrát... Právě do této vesničky přichází
nový farář. Zbožné ženy čekají
váženého důstojného pána, ale
z auta vyskočí mladý, sportovně
vyhlížející mladík s dvojsmyslným jménem. Netuší, co tu
na něj čeká, co všechno bude
muset řešit a právě díky tomu se
odehrává množství humorných
situací...

VÍCE NEJEN O TOMTO ÚSPĚŠNÉM SNÍMKU
NAJDETE V MAGAZÍNU TV POHODA!
Správné řešení z čísla 37: ...POSLOUCHÁTE TV ŠLÁGR? PAK NEPROPÁSNĚTE JAMAHU V PROSTĚJOVĚ. Vylosovaným výhercem je Vladimír PRCHAL,
U Sokolovny 257, Čelechovice na Hané. DVĚ VSTUPENKY na zmíněné vystoupení si vyzvedněte v redakci Večerníku. Dnešní tajenku zašlete nebo zatelefonujte do čtvrtku 25. září 2014, 12.00 hodin. Výherce získá poukaz od nového partnera, kterým je CENTRUM MEDVÍDEK.

Řádková a sloupcová inzerce, vzpomínky

SLUŽBY
Stěhování, vyklízení. Tel.: 775 132 134
Stolařství V. Jančík.
Domamyslická 104, PV.
www.stolarstvijancik.cz,
Tel.: 604 820 358

FINANCE

KOUPÍM

PRÁCI NABÍZÍ

Rychlá půjčka 5 - 20 000 Kč. Peníze
ještě dnes. Tel.: 603 218 330

Koupíme starožitný nábytek,
obrazy,zbraně,vojensképředměty,
hodiny, porcelán, sklo, hračky,
moto věci a jinou veteš. Vykoupíme také celé pozůstalosti a zajišťujeme komplexní vyklízecí
práce. Seriózní jednánía platba
hotově. Tel.: 773 113 303

Přijmu truhláře pro výrobu nábytku,
nutná praxe v oboru a samostatnost.
Truhlářství ve Vyšovicích. Dotazy
na tel.: 731 114 501

Aukční ceny ihned v hotovosti zaplatíme za kvalitní obrazy
17.-20. století, zlaté a stříbrné mince, hodiny a hodinky, zbraně, stříbrné předměty, šperky a veškeré
starožitnosti. Prosíme pouze kvalitní a hodnotné předměty, nejlépe
celé sbírky či pozůstalosti. Info
René Simon, tel.: 736 127 661,
simonrene@seznam.cz

Pro společné podnikání hledám spolehlivou kamarádku, sms zpráva
605 591 282

Peníze pro všechny ihned při podpisu!
Zvýhodněné podmínky, žádné poplatky. Volejte: 775 021 212

Stěhování bez pomoci zákazníka
a vyklízecí služby. Rychle, levně.
Prostějov 604 389 367.

PŮJČKA bez poplatků: 734 601 906

!PENÍZE PRO KAŽDÉHO!
Rychlá realizace – vyplácení z vlastních zdrojů od 3 věřitelů. Konzultace na
MAČKALSTAV S.R.O.
provádíme stavební práce, obklady 739 066 462
a dlažby, rekonstrukce, zateplení budov a RD. 774 655 459, 608 538 035 Nabízím hotovostní půjčky 5 - 50 tis.
Vyřízení do 24 hodin. Pouze seriózní
www.mackalstav.cz
jednání. Tel.: 777 467 046
Opravy a úpravy oděvů
Nabízím rychlou hotovostní půjčObuvi a batohů
ku od 5 do 50 tis. Seriozní a rychlé
Opravy deštníků
jednání. 774 119 937
Vedle knihkupectví u radnice
608 331 141
Vyplatíme všechny vaše EXEKUCE
Provádíme také opravy plavek,
a poskytneme vám jednu půjčku.
spodního prádla a zcelování
Pracuji pro více věřitelů Volejte:
Rekonstrukce koupelen. Tel.: 777 551 492
605 459 652
Malá půjčka 10 000 až 80 000 Kč. PraPlazmový generátor – likvidace para- cuji pro více věřitelů. Tel.: 777 551 492
zitů, bakterií a virů s 100% účinností.
Bc. Ivo Kroupa, tel.: 605 86 41 40 Půjčka 5 000 Kč až 50 000 Kč, rychle
www.kroupovi.net
až do domu, bez poplatku předem. Tel.:
777 965 734. Pracuji pro více věřitelů
Čištění kanalizací a odpadů
Odvoz fekálií
Půjčka až 300 000 Kč pro OSVČ, rychTel.: 774 368 343
lé vyřízení. Tel.: 777 965 734. Pracuji
pro více věřitelů.
Kominictví: provádíme frézování
dehtu 150 Kč/m, čištění komínů Půjčka až 100 000 Kč, nad 100 000
a roční kontroly. Tel.: 602 481 262 Kč se zástavou nemovitostí. Tel.:
777 965 734. Pracuji pro více věřitelů.
Čištění hrobů z terasa, přebroušení
Půjčky, úvěry. Splatnost až 15 let
přímo na místě. Tel.: 721 817 009
oproti zástavě nemovitosti. Bez prokaPořádáme měsíční kurzy izraelské zování příjmů. Výkup za hotové. Tel.:
775 439 282, 733 121 568
sebeobrany Krav Maga.
Info:www.sebeobranaprostejov.cz
0'8;i.#8/8º2.#6#"
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SEZNÁMENÍ
43 r/175 sv. nekuřák bez závazku hl.
ženu k vážnému seznámení. Pv a okolí.
Najdu tě? Info v redakci.
Maminka 40/167/60 se třemi dětmi by
ráda poznala muže, kterému chybí rodina. Prosím jen vážně sms 604 798 318
Pepa, 49/172/72, obyčejný, věřící katolík, středoškolák, hledá hodnou ženu
nebo maminku. Prosím jen vážně!
SMS 702 368 254
Hledám sympatickou, veselou
a štíhlou ženu k vážnému vztahu. Je mi 55 let. 180/75 jsem z Pv.
737 065 580

www.
vecernikpv.
cz
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Galerie umění Prostějov (bývalá
G. Bašta) vykupuje a zdarma oceňuje veškeré obrazy a starožitnosti. Neprodávejte překupníkům, ale odborníkům za nejvyšší ceny. Školní 49,
tel.: 608 805 775, Jindřich Skácel.

Centrum regenerace v Prostějově.
Ihned zapracujeme do různých pozic. Možnost i VČ. Tel.:
602 810 644.

Ruku už Ti nepodáme,
abychom Ti mohli
k narozeninám přát.
Jen kytičku na hrob dáme
a na Tebe vzpomínáme.

Dne 21. září 2014
uběhlo 10 let,
o nás navždy opustila naše
maminka, babička, prababička
paní Františka
MELICHAROVÁ
z Prostějova.
Za tichou vzpomínku
děkují dcery Eva
a Marie s rodinou.

Přijmu kosmetičku a pedikérku na ŽL
i na zkrácený úvazek. Tel.:
604 881 600

Dne 22. září 2014
by oslavil 59. narozeniny
pan Jan MAREŠ
z Prostějova.
Vzpomínají manželka
Marie, syn Jan a dcera
Monika s rodinou.

Studio BELLEZA přijme kadeřnice a pedikérku na ŽL. Info na tel.:
728 512 345

Koupím vířivou pračku Romo, kamna Petry, ledničku, WC, dveře, okna. Přijmeme automechanika nástup
možný ihned. T.: 777 870 729
Tel.: 608 539 783
Přijmeme pracovníky do pekař.
výroby (směnný provoz). Info:
582 342 095
Hledám šikovného stolaře na ŽL.
Tel.: 608 863 532
Firma HANAKOV spol. s r.o. přijme
zámečníka-svářeče do jednosměnného provozu. Svařování plamenem
výhodou. Nabízíme zázemí stabilní
společnosti, dobré platové podmínky, závodní stravování. Životopisy
zasílejte na hanakov@hanakov.cz.
Informace na tel.: 582 302 301
p. Buriánek
Přijmeme řidiče na sklápěcí návěs.
Práce po celé ČR, ŘP C+E, karta řidiče + profes. Průkaz. Praxe na sklápěčkách nutná. Tel.: 607 816 893

Dne 26. září 2014
by se pan Dušan FROHN
dožil 39 let.
Kdo jste ho znali,
vzpomeňte si se mnou.
Vzpomíná sestra Erika
s rodinou

Čas plyne, vzpomínky

PRODÁM

Restaurace v Prostějově přijme
kuchaře/-ku pracovní doba po-pá
Prodej palivového dříví. Tvrdé, měk- 6:00-14:30 hod. Nutná praxe ve vařeké. Doprava zajištěna. Prostějov, ní hotových jídel. Tel.: 607 602 362,
Olomouc, Přerov. Tel.: 734 481 013
Hana.Frausova@iex.cz
ZD Moravan Domamyslice
Sad Mostkovice.
Prodej jablek. Konzumní i do kvasu
(pro maloodběratele i velkoodběratele).
Po – pá: 7.00 – 15.00 hod.
Tel.: 602 510 465

Bezpečnostní a úklidová agentura
přijme do HPP pracovnici úklidu.
Pracovní úvazek 30h/t, pracovní
doba 16.00 - 22.00 hod., pracoviště
Kralický Háj. Informace na tel. čísle:
602 786 692

Prodám garáž v osobním vlastnictví Přijmeme obsluhu za bar. Pá + so –
v ulici Myslbekova. Vjezd ze noční provoz (20.00 – 05.00 hod.).
Západní ulice. Tel.: 777 092 955
Avalon music bar, tel.: 777 757 280

DARUJI

OZNÁMENÍ
Dětský společenský tanec – zápis
24. září 2014 od 15 do 16 hodin. Taneční klub, Olomoucká ul.
Prostějov. www.tanecni-prostejov.cz
tel.: 602 966 222

pro další číslo

AUTO - MOTO

je v PÁTEK
26. září v 10.00 hodin

Koupím jakoukoli Š - Felicii. Tel.:
778 018 269

CVGNUVXÊ *#0 24'55 U T Q

Dne 26. září 2014
by se dožila 90. let
paní Zdeňka ŠPIČÁKOVÁ
z Kostelce na Hané
a 28. října 2014
si připomeneme
5. výročí jejího úmrtí.
Za tichou vzpomínku
děkuje rodina.

Dne 20. září 2014
vzpomeneme nedožité
70. narozeniny
Jolany KARÁSKOVÉ
z Mořic.
Za tichou vzpomínku děkuje
manžel s celou rodinou.

Daruji do dobrých rukou nalezená Zdravotní sestra hledá práci v oboru,
koťátka. Jsou asi 7 měsíční, odčer- zdrav. potřebách, na recepcích, v advená a zvyklá na kočíčí WC. Tel.: min. Tel.: 702 440 233 po 14.hod.
737 523 100

UZÁVĚRKA
ŘÁDKOVÉ
INZERCE

Dne 25. září 2014
vzpomeneme
na 3. výročí úmrtí
pana Aloise ŠPIČÁKA
z Kostelce na Hané.

Dne 20. září 2014
uplynulo 1. výročí od úmrtí
pana Josefa ŠTĚPÁNKA
z Prostějova.
S láskou vzpomínají
manželka Marcela,
Marťa, Mira a děti
s rodinami.

PRÁCI HLEDÁ

Dne 27. června 2014
uplyne rok, kdy nás
opustila naše drahá
manželka a maminka
paní Růžena
VÁCLAVÍKOVÁ.
Za tichou vzpomínku
děkují manžel František a dcery
Dana a Marcela s rodinami.

Očím jsi odešla,
d šl

Milovaný tatínku,
už dva roky velkou bolest
v srdci máme na Tebe,
že se nám jednou vrátíš,
marně čekáme. Nyní už
můžeme jen na to krásné
vzpomínat, zapálit svíčku a jen
si přát, aby dobře Ti bylo
a nic Tě už netrápilo.
Však jednou se zase setkáme.
Nikdy nezapomeneme.
Tvá milující rodina.
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VZPOMÍNÁME

Hledám
učitele/-ku
německého jazyka pro začátečníka. Tel.:
777 010 323

Přijmeme zaměstnance stavebních profesí, podmínkou je výuční list a řidičský
Koupím Haki lešení nebo trub- průkaz „B“, dobrý zdravotní stav. Jen
kové. Cena dle dohody. Tel.: vážní zájemci o práci. Tel.: 582 393 620,
605 483 602, 731 418 060
734 481 013
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Dne 17. září 2014
by se dožila 60 roků
paní Eva KOŘÍNKOVÁ
z Čechovic.
S láskou vzpomínají dcera
a syn s rodinami.
Za tichou vzpomínku
všem děkujeme.

Dne 26. září 2014
by se dožil 67 let
můj milovaný manžel,
tatínek a dědeček
pan Vincenc RŮŽIČKA
a dne 28. září 2014
uběhly dva roky,
co nás navždy opustil.
S láskou vzpomíná
rodina.

Fotbal
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Krumsín plánuje obnovení
FAVORIT ZAČAL HRÁT AŽ V POSLEDNÍ PŮLHODINCE. A PADL... mužského týmu. Po 5 letech
Ve finále okresní fáze poháru České pošty zvítězily Čechovice nad Kralicemi

2:1

TJ Sokol Čechovice
FC Kralice na Hané

(1:0)

Branky: 43. Haluza, 55. Klváček - 73. Valtr. Rozhodčí: Peřina - Řezníček, Kopecký. Žluté karty: bez. Diváků: 50.

Sestava TJ Sokol Čechovice:
Zelinka - Jano, Chmelík (68. Varga), M. Prášil, Zacpal - Kolečkář, Haluza (79. Čech), Drmola, Mach - Ostratický (60. Halouzka), Klváček.
Trenér: Jaroslav Klimeš

Sestava FC Kralice na Hané:
Běhalík - Troneček (50. Novotný), Martinka, Dočkal, Vitásek – Valtr,
Hlačík, Kawij, Neoral, Dostál - Šín. Trenér: Petr Gottwald

Smržice/tok - O den dříve
dříve,
než bylo původně plánováno,
se na neutrální půdě ve Smržicích odehrálo finálové utkání Poháru České pošty, fáze
OFS Prostějov, do něhož se
probojovaly výběry Čechovic
a Kralic na Hané. Přestože
Čechovice hrají o úroveň nižší
soutěž a navíc měly v nohách
nedělní náročné utkání s Bělotínem, favorizované Kralice
k ničemu vážnějšímu nepustily, naopak se ještě před pauzou
samy ujaly vedení. Získaný
náskok navýšily hned krátce
po změně stran, a přestože se
poté už jen bránily, vítězství
uhájily. Svěřenci kouče Petra
Gottwalda se totiž zmohli jen
na snížení. Pohár pro vítěze
okresní fáze Poháru České
pošty předával sám předseda
Okresního fotbalového svazu Prostějov Milan Elfmark.
A byl u toho i Večerník!

Oba trenéři měli před úterním
střetnutím problémy se sestavou.
Čechovický lodivod Jaroslav
Klimeš sháněl doslova každého,
kdo měl ruce a nohy, do sestavy
tak zabudoval i hráče z „B“ týmu
a lavička adepty na střídání zrovna nepřekypovala. To kralický
kouč Petr Gottwald na tom byl
ještě hůř, když postrádal několik
plejerů v čele s Janem Nečasem
a na vystřídání měl pouze Ondřeje Novotného. Při deficitu
brankářů se pak mezi tyče postavil z Lipové stáhnutý Ondra
Běhalík.
Ten zpočátku spíše chladnul
v proudech vody, které s úvodním hvizdem prvoligového
arbitra Peřiny začaly skrápět
smržický pažit. Po úvodní oťukávané vystřelil po čtvrthodince hry
z otočky kralický Neoral a Zelinku zachránila jeho pravá tyč.
Kromě Kawijovy střely na gólmana a Valtrova pokusu z penal-

BYLI JSME
U TOHO!

Životní trefa. Petr Haluza se na výhře svého
týmu podílel dalekonosnou ránou, kterou
vymetl všechny pavučinky v bráně soupeře.
Foto: Tomáš Kaláb
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TJ SOKOL ČECHOVICE - vítěz Poháru OFS Prostějov
tové tečky vysoko nad bránu to
bylo pohříchu z kralické strany
vše.
Naopak k čechovickému náporu zavelel po dvaceti minutách
Kolečkář, který zleva poslal
míč podél Běhalíka směrem do
brány, defenzíva Kralic ale nebezpečí odvrátila. O deset minut
později se z podobného místa
prezentoval dobrou křížnou střelou Prášil. Početní fanoušci Čechovic se zle mračili v 35. minutě, kdy při kličce v šestnáctce
upadl Haluza, Peřinova píšťalka
ovšem zůstala němá. Velkou
smůlu měl o chvíli později Jano,
který po rohu těsně minul před
Běhalíkem balón. Haluza si ale
vše vynahradil dvě minuty
před koncem první půle, když
z dobrých padesáti metrů napřáhl a trefil nechytatelně
pravý horní roh Běhalíkovy
branky - 1:0.
Kde Čechovičtí skončili, tam po
přestávce pokračovali... Po deseti
minutách využili chybné rozehrávky soupeře a Klváček po
centru zprava zcela osamocený
před bránou poslal balón Běhalíkovi do protipohybu - 2:0.
Dvoubrankový náskok vypadal
nadějně, ale iniciativa se zřetelně
začala přesouvat na kopačky hráčů
v červených dresech. Drmolova
střela těsně vedle tyče byla v 67.
minutě poslední solidní příleži-

tostí Sokola, jinak se hrálo na polovině Čechovic. A čtrvrthodinku
před koncem se Kralicím zvýšená aktivita konečně vyplatila.
Po dvou zblokovaných střelách
Kawije Valtr přeloboval Zelinku
a pelášil do brány pro míč,
aby se neztratila ani vteřinka
- 2:1. Stejný hráč šel v 85. minutě sám zleva na bránu, Zelinka byl ovšem na místě. A když
v nastavené době Kawij z přímé-

ho kopu pouze dokonale protáhl Zelinku střelou pod břevno,
bylo o vítězi okresního poháru
rozhodnuto.
Čechovice tedy budou prostějovský region reprezentovat
v krajském pokračování, kde
narazí na vítěze přerovského či
olomouckého OFS. O termínu
utkání vás budeme na stránkách Večerníku s předstihem
informovat.

Jaroslav KLIMEŠ - TJ Sokol Čechovice:

„V prvním poločase jsme se prezentovali kvalitní hrou, ovšem ve
druhé jsme však opět začali fyzicky odcházet, na čemž musíme zapracovat. Po vstřelené druhé brance jsme místo kombinační hry jen
nakopávali balóny a strachovali se o výsledek. To je náš obvyklý
problém. Na druhou stranu je samozřejmě zisk poháru úspěch, který
oceníme možná až s odstupem času. Ještě víc jsem spokojen s tím,
jak se předvedli někteří hráči na rozhraní mezi ´áčkem´ a ´béčkem´.
Ukázali svoji kvalitu a pro mě je potěšitelné zjištění, že mohu vybírat
z více dobrých fotbalistů.“

Petr GOTTWALD - FC Kralice na Hané:

„Řekl bych, že pro diváky to byl zajímavý fotbal okořeněný třemi góly.
Vyhrál šťastnější tým, protože si nemyslím, že by Čechovice byly lepší
než my. Uhrávali jsme víc balónů uprostřed hřiště, byla patrná lepší
spolupráce a kombinace, byli jsme kompaktnější. Bohužel vše nahlodal gól z padesáti metrů, nechytatelná střela do šibenice. Když jsme se
po přestávce začali nadechovat k vyrovnání, potrestal soupeř naši chybu rychlým a vydařeným brejkem. Od té doby jsme byli jednoznačně
lepším mančaftem, bohužel jsme to vyjádřili jen jedním gólem. S naší
hrou jsem byl spokojen, stejně jako se zabudováním Dočkala na post
stopera. Hlavně v první půlce nám hodně chyběl Nečas.“

Krumsín/jim - Jsou tomu jižž
více než čtyři roky, co výběr
TJ Krumsín odehrál poslední
utkání v mužských fotbalových soutěžích. Stalo se tak
ve čtrnáctém kole ročníku
2009/2010 a porážka s Otaslavicemi „B“ 1:8 načas uzavřela
samostatnou éru. Následovalo totiž sloučení se Sokolem
Plumlov „B“, které trvá ve IV.
třídě Okresního fotbalového
svazu Prostějov až do současných dnů. Od příštího soutěžního ročníku by tomu ale opět
mělo být jinak!
„Na devadesát procent bude
mužský tým pro sezónu 20152016 obnoven. Máme o to velký
zájem. Někteří naši hráči hostují
v Plumlově a domlouváme se
i s mladými, aby za nás opět
hráli. Od počátku příštího roku
bychom se chtěli připravovat
a hrát přátelská utkání,“ nastínil
Večerníku aktuální informaci
z tábora krumsínského fotbalu
Richard Hofman, předseda klubu.
Pravděpodobně tak dojde na
obnovení dobře známé spolupráce, neboť mužského výběru
by se měl ujmout právě Hofman

společně s Antonínem Láznou,
společně před rokem a půl přivedli Plumlov „B“ do III. třídy.
„Má veliké zkušenosti a přislíbil
mi pomoc. Když není na dědině
fotbal, tak je to špatné, byl bych
velice rád, aby se u nás hrál fotbal pod hlavičkou TJ Krumsín
a udělám pro to maximum,“ sdělil odhodlaně.
Velkým přáním šéfa oddílu je
rovněž obnovit a sestavit mládežnické družstvo, příliš růžově
to ovšem nevypadá. „Byl bych
za to hrozně rád, ale s udržením
přípravek, žáků a dorostu mají
problém i mnohem větší obce.
V první řadě je musejí mít týmy
hrající vyšší soutěž, aby nemusely platit pokuty,“ upozornil na
svazová nařízení.
Zdá se tedy, že po celkem pět
sezon realizované spojenectví
se chýlí k závěru. „Přeji Krumsínu, ať mu odvážný plán vyjde,
myslím si o tom ale svoje a jsem
k tomu hodně skeptický... Ale ať
si to zkusí, nic tomu nebrání už
teď. V 'B'-týmu máme aktuálně
dva hráče Krumsína a v 'áčku'
jednoho, tudíž by to nemělo mít
na podobu kádrů zásadní vliv.
Až skutečnost ale ukáže,“ reagoval na situaci František Kocourek, sekretář TJ Sokol Plumlov.

ŠOK! Otaslavice přišly

o svou největší hvězdu
Otaslavice/jim - Pouze necelá
čtyři utkání stihl absolvovat
v dresu TJ Sokol Otaslavice
Martin Hon. Kmenový hráč
Ptení, jenž až do této sezony hostoval v dresu Kostelce na Hané
hrajícího I.B třídu, si ve čtvrtém
kole III. třídy OFS Prostějov
vážně poranil koleno a minimálně do konce podzimní části je
mimo hru.
„Zranění jsem si přivodil s Vícovem. U střídaček jsem měl chlapa
za zády, otáčel jsem se s balonem
a jaksi jsem si to koleno vytočil,“
popsal Večerníku osudný moment
krátce před koncem zápasu čtyřiadvacetiletý univerzál. Výsledkem
je přetržený postranní vaz a jeho
plastika v polovině října, což mu
již nyní mimo jiné zabránilo v pikantním souboji proti Ptení.

Starosti také přibyly i trenérovi
týmu usilujícímu o návrat mezi
okresní elitu. „Je to obrovská
komplikace. Stáhl jsem si ho, aby
posílil naši ofenzivu. Doma proti
Pivínu nahrál na tři góly, ve Výšovicích rozhodl. Po třech zápasech
se ale stalo toto, což je velká škoda. On svojí kvalitou do třetí třídy
ani nepatří a chtěl jsem jen, aby
nám pomohl. Je to hrozná smůla
a značná ztráta,“ uvědomuje si
František Hon.
Půlroční hostování mladého hráče
je tak velice záhy u konce. „Chtěli
bychom se domluvit se Ptením,
zda by to nešlo posunout i na jaro,
když tu odehrál jen tři čtyři zápasy. Zranění nás stále pronásledují
a podle mých představ jsme měli
sestavu jen jednou,“ posteskl si
Hon.

INTERNACIONÁLOVÉ POTVRDILI SVÉ KVALITY A V NEZAMYSLICÍCH NEZAVÁHALI
O výhru vzácných hostů se pěti brankami postaral Tibor Mičinec, zbývající dva góly dal František Veselý
0:7
TJ Haná Nezamyslice
penalty
Klub fotbalových
2:4
internacionálů České republiky
ky
Branky: Mičinec 5, Veselý 2. Rozhodčí: Martin Mlčoch – Petr
Lasovský, Miroslav Pina (31. Kamil Oulehla). Diváků: 270.

Sestava Nezamyslic:
Pavel Novotný, Vít Soldát – Luboš Prášil, Drahomír Crhan, Dalibor Šebek, Vladimír Ošťádal, Marek Pavelka, Drahomír Prášil, Aleš Halouzka,
Karel Rehák, Zdeněk Moravec, Tomáš Otčenášek, Vlastimil Michlíček,
Zbyněk Špička, Luděk Šteflovič, Arnošt Matoušek, Josef Michlíček.

Sestava internacionálů:
Jiří Bobok – Jiří Jeslínek, Miroslav Mlejnek, Jiří Ondra, Stanislav Schwarz,
Stanislav Dostál, František Veselý, Tibor Mičinec, Miroslav Steinhauser,
Róbert Kafka, František Štambacher, Václav Samek, Jaromír Fiala.

Nezamyslice/jim - Krásné slunečné počasí a přibližně necelé
tři stovky příznivců fotbalových
lahůdek tvořily kulisy netradičního střetnutí, které se v sobotu
odpoledne odehrálo na kvalitním nezamyslickém trávníku.
Na pořadu totiž nebyl klasický
duel okresního přeboru, ale souboj domácí staré gardy proti
výběru internacionálů. A jako
exkluzivní mediální partner

u vydařené odpolední akce nechyběl ani PROSTĚJOVSKÝ
Večerník.
Sestavy obou týmů doznaly na poslední chvíli několika změn. Domácí se kvůli zraněním museli obejít
bez pomoci mladších hráčů, stejně
tak na jih prostějovského okresu nemohl kvůli dřívějšímu startu utkání
prvoligové Dukly Praha dorazit
Günter Bittengel. Na trávníku se
nakonec nepředstavili ani Richard

Fotoreportáž

Dostálek, Jan Fiala, Tomáš Kuchař,
Ladislav Macho či Pavel Vašíček,
jejichž
místa zaujali Stanislav Doj
stál, Jaromír Fiala, František Veselý
a Miroslav Steinhauser. „Vycházíme
z toho, jak mají kteří hráči volno.
Většinou již přímo nehrají, ale bývají trenéři klubů na různé úrovni,
takže podle toho, jak mají volno
a jak jsou zdraví, tak se sestava
tvoří. Vždy se snažím vzít i někoho z regionu nebo z nejbližších
měst, aby nešlo pouze o výběr
z Prahy, ale i místní kluky,“ vysvětlil
změny manažer pozvaných hostů
Štěpán Philipp.
I tak ale přijela na Hanou nesmírně
silná sestava tvořená ligovými šampiony a reprezentanty. Nejzářivější
hvězdou byl olympijský šampion
a mistr Evropy František Štambacher, před gólmanem Jiřím
Bobokem sbírali míče také Jiří
Jeslínek, Miroslav Mlejnek, Jiří
Ondra a Jaromír Fiala, středová
řada se opírala o umění Stanislavů Dostála a Schwarze, Miroslava
Steinhausera, Václava Samka
a Róberta Kafku, v útoku excelovali František Veselý a zejména
Tibor Mičinec.
A právě osobnost pražské „Bohemky“ začala své představení hned po
pár desítkách sekund, když brankář
neodhadl centr zprava a pětapadesátiletý mistr ligy umístil míč hlavou

do prázdné brány. O chvíli později
zvýšil stejný hráč na 2:0, když trefil
z pravé strany protější dolní kout
brány.
Třetí branku měl na kopačce Veselý,
jenž si z levé strany navedl míč na
střed a zpoza vápna vypálil, po teči
ovšem míč doskákal jen na pravou
tyč a poté ho dokázal gólman zpacifikovat. Následně se nezamyslický
brankář hned několikrát vyznamenal. I tak se hostům podařilo ještě
do půle náskok zdvojnásobit. A opět
u toho byl Mičinec. Nejprve využil zaváhání domácí obrany
a zprava uklidil míč do sítě (0:3),
poté se položil do centru z pravé strany - 0:4. O útočné výpady se snažili
i Nezamysličtí, ztroskotávali však
na pozorném, rychlém a vysokém
gólmanovi soupeře, jenž okamžitě
zakládal rychlé protiútoky.
Pátou branku přidal čtvrt hodiny
před koncem Veselý (0:5), stejný
hráč vzápětí bombou z více než
třiceti metrů téměř vymetl šibenici,
proti ovšem byla pravá tyč. A brankovou konstrukci orazítkovali i domácí, Pavelkovo dalekonosnou ránu
vytáhl Bobok alespoň na břevno,
s následnou dorážkou Moravce si
už poradil. Šesté branky tak dosáhli
opět internacionálové, Mičinec udělal kličku gólmanovi a zleva zametl
do odkryté brány. Marná byla snaha klouzajícího beka na čáře - 0:6.

Snímek do alba. V sobotu odpoledne zavítali do Nezamyslic někdejší reprezentanti a ligoví šampioni,
kteří dokázali, že ani po skončení aktivní kariéry neztratili nic ze svého umění. Všichni návštěvníci, kteří
si našli cestu do útulného areálu, se tak měli čím kochat a mohli sledovat pohledné kombinace i přesná
zakončení.
Foto: Jiří Možný
A téměř okamžitě po rozehrání zakončil kombinaci nekompromisní
ranou Veselý - 0:7.
Po závěrečném hvizdu pak přišly na řadu tradiční penalty.
Jako první kopal Mičinec, jeho
střelu na pravou stranu ale gólman úspěšně vyrazil. Do vedení
tak poslal Nezamyslice Crhan,
jehož dokázal Bobok jen tečovat.

Střelou za opačnou stranu vyrovnal Schwarz, následně Šteflovič
napálil břevno. Poté do brány
protlačil míč Samek a Otčenášek
přesně trefil pravý horní růžek.
Mezi úspěšné střelce se zapsal
i Dostál, naopak Halouzkův pokus zastavila horní tyč. Vítěznou
penaltu proměnil Kafka, Vlastimil
Michlíček následně neuspěl. Na

jaké
ja
aké byloo sobo
sobotní
otní ut
utkání
tkání in
internacionálů
nternaacionáálů ...

závěr se k míči vydali brankáři.
Zatímco Bobok napálil tyč, domácí strážce uspěl.
Následující minuty už patřily pozápasové zábavě, tedy rozdávání
podpisů, pohovoření se známými
a polechtání chuťových pohárků
pochoutkami z udírny či opečeným
selátkem. A večer zakončila vydařená diskotéka...

4x foto: Jiří Možný

Řádil. Tibor Mičinec si díky přesným míčům od spoluhráčů Bojová porada. Štěpán Philipp právě udílí pokyny, díky nimž Penalty. O nejkrásněji zahraný pokutový kop se postaral To- Autogramiáda. Po skončení zápasu a při doplňování živin
dokázal pohrát se soupeřem a nastřílel celkem pět branek. se internacionálům podařilo hned sedmkrát skórovat.
máš Otčenášek, neomylně vymetl šibenici.
se někdejší fotbalové hvězdy s radostí podepisovaly.
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FAČR ve spolupráci s OFS Prostějov Honza Šteigl: „Jdu do toho naplno,
podporuje nábory mladých fotbalistů
Prostějov/red - V měsíci září
2014 probíhá po celé České republice další "Měsíc náborů"
mladých fotbalistů a fotbalistek
ve spolupráci s projektem Můj
první gól, Fotbalovou asociací
České republiky, Českou televizí, kluby Synot ligy, Fotbalové Národní ligy a krajskými a okresními fotbalovými
svazy. Právě v tomto období
mají rodiče jedinečnou šanci
přihlásit své dítě do jakéhokoli

fotbalového klubu ve svém okolí
a zaregistrovat ho jako člena
FAČR.
Tato akce pod záštitou Fotbalové
asociace České republiky se ve
fotbalovém prostředí objevuje již
poněkolikáté a i díky ní se zaregistruje do členství FAČR tisíce nových členů, mladých fotbalistů.
Kluci i holky narození v roce
2007 navíc mají letos možnost
získat dárek od firmy PUMA
v podobě sportovní tašky, fot-

balového míče, reprezentačního
dresu a trenýrek a lahve na pití, to
vše v případě, že se stanou členy
Fotbalové asociace České republiky v rámci akce Můj první gól.

V Prostějově se akce
„Můj první gól“
uskuteční na
fotbalovém stadionu
Za Místním nádražím
ve čtvrtek
25. září 2014
v době
od 9 do 12 hodin.
Informace na webu
www.fotbal.cz.

Okénko
Tomáše
Machálka
do
FNL...
Dnes z Opavy...
„Do utkání jsem poprvé
vůbec nezasáhl“
„V sobotu večer jsme v Opavě přivítali celek
Táborska, který byl v minulé sezóně až do
posledního kola ve hře o postup do první ligy.
Pro diváka to bylo nesmírně atraktivní utkání
s množstvím šancí na obou stranách a měrou
vrchovatou mu bylo dopřáno fotbalové koření, totiž góly. Podařilo se nám vždy dostat se
do vedení minutu poté, co soupeř vyrovnal,
což atraktivitě hry také přispělo. Kromě gólů
jsme měli asi šest dalších tutových šancí, kdy
stál někdo z našich před prázdnou bránou,
a soupeřovi zadáci chytali nohama, jak se
dalo, což byla dost smůla. Nutno přiznat, že
i Táborsko mělo dvě čisté šance, kdy naopak
náš obránce zhruba deset minut před koncem
vykopával balón z brankové čáry. Nakonec
tedy výsledek mohl vypadat všelijak. Musím
říct, že Táborsko zatím bylo určitě nejlepším týmem, s nímž jsme v druhé lize hráli.
Jakkoliv může remíza s takovým mančaftem vypadat lichotivě, nazval bych to dvoubodovou ztrátou, protože jsme byli lepším týmem. Táborsko přijelo hrát otevřený fotbal, nepřijelo bránit, z toho pramenilo množství šancí, kterých jsme si ale vypracovali víc, měli jsme i herně navrch. Při tříbodovém zisku jsme mohli
být přes noc první a při vzácné vyrovnanosti tabulky by vše vypadalo úplně jinak. Nakonec i taková Sigma
s až tragickým startem sezóny se pomalu začíná dostávat do hry.
Po návratu marodů či distancovaných do sestavy je teď situace taková, že o tu zhruba čtvrthodinku na
střídání se tak říkajíc přetahuji s Radimem Grussmannem. Ve Vlašimi jsem dostal příležitost já, doma s Táborskem zase on. Na lavičce jsme všichni poměrně vyrovnaní, takže teď to bylo poprvé, co jsem do zápasu
nezasáhl, ale beru to sportovně.
Máme teď docela náročný program i vzhledem ke středečnímu prvnímu zápasu osmifinále domácího poháru v Třinci. Předpokládám podle signálů od trenéra, že bych měl šanci dostat, chci se jí zhostit co nejlépe.
V příštím ligovém kole jedeme na Žižkov, do Prahy cestujeme na dva dny, takže se budeme moci na místě
připravit na zajímavý zápas s pěknou atmosférou.“

i kdyby to byly jen tři minuty!“
Prostějov - Talentovaný fotbalista pokračuje také
letos v nadějných výkonech. Poté, co ve druhém
poločase vystřídá, odehraje si na hřišti v průměru
hodně dobrou poslední čtvrthodinku. Nejinak tomu bylo ve středečním utkání s opavskou rezervou, kdy vyběhl na trávník ještě před uplynutím
hodiny hry, a svou půlhodinku dokonale využil,
když dokonce vstřelil důležitý třetí gól. „Nezáleží
na tom, jak dlouhou dobu hraji, vždy do toho jdu
naplno,“ pronesl pak ofenzivní záložník Jan Šteigl
v rozhovoru pro Večerník.
Tomáš Kaláb

Vnímáte fakt, že jste
dal v podstatě rozhodující gól?
„Ani ne, my jsme začali už
od začátku dobře, vypracovali
si dostatek šancí nejen na ty
vstřelené dva góly, které stály
za to. Já přidal prostě ještě
jeden navíc. Je pravda, že po
dvou gólech jsme trochu vypadli z role a branka na tři nula
nás uklidnila.“
Hokejovou terminologií
by se o vašem gólu dalo
říct, že byl bez asistence...
„Balón jsem dostal už na
půlce, posunul si ho dopředu,
postupně mě uzavírali dva ob-

Výsledkový servis msfl
Předehrávané 15. kolo: MFK Vyškov – SK HS Kroměříž 0:0
(0:0). Diváci: 650 * 1.SK Prostějov - SFC Opava B 3:1 (2:0).
Branky: 6. Kroupa (pen.), 21. Fládr, 76. Steigl – 84. Němec. Diváci: 220 * FC Hlučín - MSK Břeclav 2:2 (1:1). Branky: 4. Lischka,
85. Dostál – 25. Zezula, 73. Carvalho. Diváci: 153 * Slavia Orlová
- Sulko Zábřeh 1:3 (0:1). Branky: 81. Pikulík – 23. Komenda,
53. Komenda, 59. Kotůlek. Diváci: 136 * HFK Olomouc - HFK
Třebíč 2:4 (2:1). Branky: 6. Bůček, 21. Bernard – 25. Florián, 67.
Florián, 76. Dočekal, 84. Vošmera. Diváci: 160 * Sigma Olomouc
B - SK Uničov 1:1 (0:1). Branky: 64. Kalvach (pen.) – 31. Juřátek
(pen.). Diváci: 150 * 1.FC Slovácko B - SK Líšeň 3:1 (2:1). Branky: 7. Michna, 37. Galuška, 75. Civič – 38. Přerovský. Diváci: 85 *
Spartak Hulín - Fastav Zlín B (středa 24.9., 17:00)
7. kolo: 1. SK Prostějov – FK Slavia Orlová - Lutyně 1:0 (0:0).
Branky: 83. Zelenka. Diváci: 310 * 1. HFK Olomouc – SK Sigma Olomouc B 0:3 (0:2). Branky: 4. Buchvaldek, 12. Javůrek, 81.
Žák. Diváci: 364 * MFK Vyškov – 1. FC Slovácko B 4:1 (2:1).
Branky: Střelci nehlášeni. Diváci: Nehlášeno * MSK Břeclav –
FK Sulko Zábřeh 1:2 (0:1). Branky: 90+1. Paděra – 42. Bačík,
88. Kotůlek. Diváci: Nehlášeno * FC Hlučín – SK Spartak Hulín
1:0 (0:0). Branky: 79. Foltýn. Diváci: 185 * SK Uničov – SFC
Opava B 2:0 (0:0). Branky: 63. Stříž, 86. Stříž. Diváci: Nehlášeno
* HFK Třebíč – SK Líšeň 0:0 (-:-) * SK HS Kroměříž – FC
Fastav Zlín B odloženo pro nezpůsobilý terén.

SFK Prostějovska připravujenový ročník futsalových soutěží
Dovolujeme si požádat mužstva, která se v minulosti účastnila
o potvrzení zájmu o účast v sezoně 2014/2015 v termínu do 5.10.2014.
Do uvedeného data se mohou na níže uvedeném kontaktu hlásit i noví zájemci - jak v kategorii mužů,
tak i ve veteránském futsalu (podmínkou je věk minimálně 35 roků).
Kontaktní osoba: František Kocourek, telefon: 604 940 603, email: f.kocourek58@centrum.cz

Zápasové
meníčko
MORAVSKOSLEZSKÁ
FOTBALOVÁ LIGA:
8. kolo: Zábřeh – 1.SK Prostějov
(sobota 27.9., 16.00, rozhodčí:
Boček – Cieslar, Priesol).
MORAVSKOSLEZSKÁ
DIVIZE, SKUPINA „E“:
8. kolo: Přerov – Určice (sobota
27.9., 16.00, Bartoň – Dohnálek,
Gasnárek).
MIA REALITY
KRAJSKÝ PŘEBOR:
Předehrávané 15. kolo, středa
24.9., 16.00: Šternberk – Klenovice na Hané (Zavřel – Koláček, P.
Pospíšil), Kralice na Hané – Mohelnice „B“ (Kulička – Štětka,
Zaoral), Konice – Šumperk (Boháč – Silný, Sedláček).
8. kolo, sobota 27. září, 16.00:
Kralice na Hané – 1.HFK Olomouc „B“ (Štětka – Kulička,
Boháč), Konice – Velké Losiny
(neděle 28.9., 16.00, Kulička –
Štětka, Koláček), Klenovice na
Hané – Chválkovice (Vojáček –
Sedláček, Dorušák).
SMOOS I.A TŘÍDA,
SKUPINA „B“:
8. kolo, neděle 28. září, 16.00:
Slatinice – Mostkovice (P. Pospíšil – Kouřílek, Silný), Lipová –
Beňov (Langhammer – Habich,
Straka), Čechovice – Dub nad
Moravou (Jílek – Lepka, Kopecký).

I.B TŘÍDA, SKUPINA „A“:
8. kolo, neděle 28. září, 16.00:
Kostelec na Hané – Radslavice
(Vičar – Majer, Fojtek), Otinoves
– Plumlov (Vrána – Menšík, Navrátil), Kojetín „B“ – Vrchoslavice (Vyroubal – Tomeček, Petr,
hřiště Koválovice), Pivín – Čekyně (Sedláček – Dorušák, Vojtek).
FGP STUDIO I.B TŘÍDA,
SKUPINA „B“:
8. kolo, sobota 27. září, 16.00:
Hvozd – Lutín (14.00, Ženožička – Valouch, Vojtek), Jesenec –
Šumvald (Nezhyba – Motal, Milar), Protivanov – Paseka (neděle
28.9., 16.00, Pitner – Vachutka,
Antoníček).
MORAVSKOSLEZSKÁ
DOROSTENECKÁ LIGA – U19:
8. kolo: Havlíčkův Brod – 1.SK
Prostějov (neděle 28.9., 11.15,
Ságl – KFS Vy, KFS Vy).
MORAVSKOSLEZSKÁ
DOROSTENECKÁ LIGA – U17:
Předehrávané 17. kolo: Jihlava
– 1.SK Prostějov (středa 24.9.,
16.00)
8. kolo: Hlučín – 1.SK Prostějov
(neděle 28.9., 10.15, hřiště Ludgeřovice, Vojkovský – MS KFS,
MS KFS).
MORAVSKOSLEZSKÁ
DOROSTENECKÁ LIGA – U16:
Předehrávané 17. kolo: Jihlava –
1.SK Prostějov (středa 24.9., 14.00)

8. kolo: Hlučín – 1.SK Prostějov
(neděle 28.9., 12.15, hřiště Ludgeřovice, MS KFS – Vojkovský,
MS KFS).
MORAVSKOSLEZSKÁ
DOROSTENECKÁ DIVIZE,
SKUPINA „E“ – starší:
8. kolo: Jeseník – Čechovice (neděle 28.9., 10.15, Dorušák – Ol
KFS, Ol KFS).
MORAVSKOSLEZSKÁ
DOROSTENECKÁ DIVIZE,
SKUPINA „E“ – mladší:
8. kolo: Jeseník – Čechovice (neděle 28.9., 12.30, Ol KFS – Dorušák, Ol KFS).
RELAX CENTRUM
KRAJSKÝ PŘEBOR – dorost:
8. kolo: Černovír – Určice (neděle
28.9., 10.00, Vrba), Kostelec na
Hané – Mohelnice (neděle 28.9.,
11.00, Přikryl), Velký Týnec
– Konice (neděle 28.9., 13.45,
Dömisch).
LION SPORT KRAJSKÁ
SOUTĚŽ – dorost:
8. kolo: Tovačov – Protivanov
(sobota 27.9., 10.00, Majer),
Němčice nad Hanou – Želatovice (sobota 27.9., 10.00, Vedral),
Slatinice – Smržice (neděle 28.9.,
13.45, Silný).
PŘEBOR OFS PROSTĚJOV –
SPORTIKA II. TŘÍDA:
8. kolo, neděle 28. září, 16.00:
Haná Prostějov – Určice „B“

ránci, ale já měl v tu chvilku
klapky na očích, běžel jsem
na bránu a věřil si, že ten gól
dám. Jsem moc rád, že se to
povedlo.“
Byl ten zápas těžší, než
by ukazovalo aktuální
postavení soupeře v tabulce?
„Opava určitě nehrála špatně,
nelze spoléhat na to, že někdo
hrál minulou sezónu v divizi.
Všechny týmy mohou toho
druhého kdykoli překvapit
a je úplně jedno, jestli figurují
v tabulce nahoře nebo dole.“
Jaká je momentálně
nálada v kabině?
„Tak samozřejmě parádní, bereme teď všechno
pozitivně... (úsměv) Já osobně

(sobota 27.9., 16.00), Držovice
– Skalka (sobota 27.9., 16.00),
Zdětín – Olšany, Horní Štěpánov
– Vrahovice, Brodek u Prostějova
– Smržice, Nezamyslice – Čechovice „B“ (sobota 27.9., 16.00), Přemyslovice – Kralice na Hané „B“.
III. TŘÍDA:
8. kolo, sobota 27. září, 16.00:
Bedihošť – Mostkovice „B“, Dobromilice – Tištín (neděle 28.9.,
16.00), Otaslavice – Kladky,
Němčice nad Hanou – Čechy pod
Kosířem (neděle 28.9., 16.00),
Protivanov „B“ – Ptení, Nezamyslice „B“ – Pivín „B“, Výšovice –
Vícov (neděle 28.9., 16.00).
IV. TŘÍDA:
8. kolo, neděle 28. září, 16.00:
Pavlovice u Kojetína – Přemyslovice „B“, Doloplazy – Tvorovice,
Biskupice – Brodek u Prostějova „B“, Želeč – Vrahovice „B“,
Plumlov „B“ – Ivaň (Krumsín),
Brodek u Konice – Kostelec na
Hané „B“ (sobota 27.9., 16.00).
PŘEBOR OFS PROSTĚJOV
DOROSTU:
8. kolo: Brodek u Prostějova – Nezamyslice (neděle 28.9., 13.30), Plumlov – Pivín (neděle 28.9., 10.00).
OKRESNÍ PŘEBOR ŽEN:
5. kolo, neděle 28.9, 10.00: Mostkovice – Drnovice.
!zvýrazněné zápasy jsou tipem
redakce na vaši návštěvu! -jim-

Platný náhradník . Mladý talent prostějovského fotbalu, který dokazuje, jak kvalitní dorostence klub vychovává. Foto: Josef Popelka
musím poděkovat trenérovi, že
mi dal šanci, kterou jsem mohl
celému týmu takhle vrátit. Na
hřišti chci makat, byť bych
tam byl jenom tři minuty,

abych dokázal, že jsem platným hráčem, dal gól nebo
na něj přihrál. Pak budu mít
dobrý pocit a doufat, že se to
v dalších zápasech zúročí.“

průběžná tabulka PO 8 odehraných kolech

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.

Mužstvo

FK Sulko Zábřeh
1. SK Prostějov
1. FC Slovácko B
MFK Vyškov
SK HS Kroměříž
SK Sigma Olomouc B
FC Hlučín
HFK Třebíč
FC Fastav Zlín B
1. HFK Olomouc
SK Spartak Hulín
SK Uničov
MSK Břeclav
SK Líšeň
FK Slavia Orlová - Lutyně
SFC Opava B

Z
8
8
8
8
7
8
8
8
6
8
7
8
8
8
8
8

V
6
6
5
4
4
3
3
3
3
3
3
2
2
2
1
0

R
1
1
0
2
1
4
2
2
1
1
0
3
2
1
3
0

P
1
1
3
2
2
1
3
3
2
4
4
3
4
5
4
8

S
18:5
21:11
19:15
19:12
12:6
13:9
14:14
12:12
7:7
7:14
14:13
9:14
12:15
10:17
5:10
2:20

B
19
19
15
14
13
13
11
11
10
10
9
9
8
7
6
0

kam PŘÍŠTĚ na MSFL?
8. kolo, sobota 27. září, 16:00 hodin: Spartak Hulín - MFK Vyškov,
Slavia Orlová - FC Hlučín, Sulko Zábřeh - 1.SK Prostějov, SK Líšeň HS Kroměříž, 1.FC Slovácko B - HFK Olomouc (neděle 28.9., 10:15),
SK Uničov - HFK Třebíč (neděle 28.9., 10:15), SFC Opava B - Sigma
Olomouc B (neděle 28.9., 10:30), Fastav Zlín B - MSK Břeclav (neděle
28.9., 10:30).

zprávy od zeleného stolu...
Sportovně-technická komise OFS Prostějov na svém zasedání dne 18. září 2014 rozhodla:
1. Odehráno:
II. třída 6. kolo bez závad, až na utkání Sokol Určice
„B“ – Sokol Olšany, Horní Štěpánov – Haná Nezamyslice, Sokol Brodek u Prostějova – FC Kralice na
Hané „B“ nehraná z důvodu nezpůsobilé hrací plochy.
III. třída 6. kolo bez závad, až na utkání Sokol Protivanov „B“ – Sokol Vícov nehrané z důvodu nezpůsobilé
hrací plochy. IV. třída 6. kolo bez závad, až na utkání
FC Morávia Doloplazy – TJ Sokol Vrahovice „B“, kde
nejsou v zápise o utkání uvedeni trenéři družstev. Dorost 6. kolo se nehrálo z důvodu nezpůsobilé hrací plochy. Starší žáci bez závad, až na utkání Sokol v Pivíně
– Sokol Určice, FC Kralice na Hané – Sokol Plumlov,
FC Hvozd – Jiskra Brodek u Konice nehraná z důvodu
nezpůsobilé hrací plochy. Starší žáci 7+1 bez závad,
až na utkání Sokol Bedihošť – Sokol Přemyslovice nehraná z důvodu nezpůsobilé hrací plochy. Starší žáci
bez závad, až na utkání FC Kralice na Hané – Jiskra
Brodek u Konice nehrané z důvodu nezpůsobilé hrací
plochy. Starší přípravka turnaj 13.9.2014 pořadatel
Sokol Konice bez závad, turnaj pořadatel Nezamyslice
nehrán z důvodu nezpůsobilé hrací plochy. Mladší přípravka turnaj 14.9.2014 pořadatel TJ Sokol Čechovice
nehrán z důvodu nezpůsobilé hrací plochy.
2. Termín nesehraných utkání:
II. třída: utkání Sokol Určice „B“ – Sokol Olšany,
Horní Štěpánov – Haná Nezamyslice, Sokol Brodek
u Prostějova – FC Kralice na Hané „B“ nařizuje STK
sehrát v úterý 28.10.2014 od 14.30, pokud se kluby nedohodnou jinak.
III. třída: utkání Sokol Protivanov „B“ – Sokol Vícov
bude sehráno v úterý 28.10.2014 od 13.30, dohoda klubů.
Dorost: utkání Sokol Plumlov – Haná Nezamyslice
nařizuje STK sehrát v úterý 28.10.2014 od 10.00, pokud se kluby nedohodnou jinak. Utkání Sokol v Pivíně – FC Kralice na Hané nařizuje STK sehrát v úterý
28.10.2014 13.30, pokud se kluby nedohodnou jinak.
Starší žáci: FC Kralice na Hané – Sokol Plumlov a FC
Hvozd – Jiskra Brodek u Konice nařizuje STK sehrát
v úterý 28.10.2014 10.00, pokud se kluby nedohodnou
jinak. Utkání Sokol v Pivíně – Sokol Určice bude sehráno v neděli 26.9.2014 v 16,30.Dohoda klubů.

Starší žáci7+1: utkání Sokol Bedihošť – Sokol Přemyslovice nařizuje STK sehrát v sobotu 11.10.2014 od
12.30, pokud se kluby nedohodnou jinak.
Mladší žáci: utkání FC Kralice na Hané – Jiskra Brodek u Konice nařizuje STK sehrát v úterý 28.10.2014
od 12,30. pokud se kluby nedohodnou jinak.
3. Změny termínu utkání:
IV. třída 7. kolo TJ Sokol Brodek u Prostějova – FC
Morávia Doloplazy. Původní termín 20.9.2014 v 16.00,
bude sehráno 8.11.2014 ve 14.00. Dohoda oddílů.
Starší žáci 7+1 1. kolo Sokol Bedihošť – Sokol Brodek
u PV bude sehráno 20.9.2014 od 10.00 na hřišti Sokola
Otaslavice. Dohoda klubů z důvodu nezpůsobilé hrací
plochy v Brodku u Prostějova.
Mladší žáci 1. kolo TJ Smržice – TJ Sokol Čechovice. Původní termín 19.10.2014 v 10.00, bude sehráno
23.9.2014 v 17.00 na hřišti v Čechovicích. Dohoda
oddílů.
Mladší přípravka 1. kolo FC Kostelec na Hané –
1.SK Prostějov „A“ , FC Kostelec na Hané – 1.SK
Prostějov „B“. Původní termín 6.9.2014 v 9.00, bude
sehráno 23.9.2014 od 17.00 na hřišti v Kostelci. Dohoda oddílů.
4. Soupisky:
1.SK Prostějov předložil soupisku starší přípravky.
5. Potvrzení klubů ohledně režimu nastupování
hráčů ve vyšší věkové kategorii čl. 69 SŘ:
Potvrzení předložily kluby FK Výšovice, TJ Sokol
v Pivíně, TJ Smržice, TJ Sokol Brodek u Prostějova.
6. Pokuty:
FC Morávia Doloplazy a TJ Sokol Vrahovice „B“ 200
korun za neuvedení trenéra družstva v zápise o utkání
6. kola IV. třídy OFS Prostějov – porušení RS čl. 30.
7. Pohár České pošty OFS Prostějov:
Finále: Sokol Čechovice – FC Kralice na Hané 2:1.
Vítězem Poháru České pošty se stalo mužstvo Sokola
Čechovice.
8. Různé:
Příští zasedání STK se bude mimořádně konat ve středu 24.9.2014 ve 14.00.

Disciplinární komise OFS Prostějov
na svém zasedání dne 18. září 2014 rozhodla:
1. Nepodmíněně:
Fiferna Lukáš (TJ Sokol Držovice) – 2 SU od 14.9.2014, DŘ 13/1.
Zapsal Pavel Peřina, sekretář OFS,
souhlasil Jaroslav Čížek, předseda DK

Zapsal Pavel Peřina, sekretář OFS,
odsouhlasil Roman Minx, garant STK

Veškeré úřední zprávy a další aktuality
mohou zástupci jednotlivých oddílů
i jejich příznivci nacházet
na internetových stránkách

WWW.OFSPROSTEJOV.CZ!
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„Eskáčko“ prožilo vítězný „anglický“ týden, v němž získalo šest bodů a bojuje na čele

Ve šlágru podzimu se o první místo v MSFL utkají Zábřeh a 1.SK Prostějov! Tomáš Machálek: „Chtěl jsem
GSM a hlavní trenér František Jura: „Nohama zůstáváme na zemi“ se ukázat ´svým´ fanouškům“
Přes nespornou kvalitu obou soupeřů by před začátkem sezóny asi málokdo očekával vrchol podzimní sezóny už v osmém kole, v němž se potkávají
SK Sulko-Zábřeh na Moravě a 1.SK Prostějov, dva
v současnosti suverénní lídři tabulky. Oba týmy v dosavadním průběhu ztratily po pěti bodech za jednu
remízu a jednu porážku a okupují tak čelo třetiligové
tabulky. V samotném „eskáčku“ však z tohoto faktu
žádnou vědu nedělají. „Zůstáváme nohami na zemi,“ opakuje s úsměvem františek Jura, generální
manažer a hlavní trenér 1.SK Prostějov.
Prostějov/tok
„Určitě se nevznášíme někde v oblacích, jsme teprve v polovině podzimní části, takže přehodnocovat
cíle pro tuto sezónu by bylo poněkud předčasné,“ odmítá spekulace
na toto téma lodivod prostějovských
fotbalistů František Jura. „A pokud
by snad někdo u nás hodlal usnout
na vavřínech, promítneme si video
třeba ze zápasu ve Vyškově a hned
zase spadneme do reálu...,“ poukazuje na debakl z derby a významně
tak podotýká, že je stále co zlepšovat, na čem pracovat a jedině poctivý přístup ke každému jednotlivému
utkání může přinášet sladké ovoce
v podobě bodů na kontě „eskáčka“.
V každém případě zápas v Zábřehu
přitahuje obzvlášť velkou pozornost.
„Na utkání se ale budeme připravovat jako na každé jiné. Víme, že soupeř je bojovný, má až do jisté míry
agresivní přístup ke hře. Přes určitou
obměnu kádru má svoji nespornou
kvalitu zejména v zadních řadách,
trenér zůstal stejný, ten vtiskne týmu
charakter hry. Jedině svědomitý
přístup v každé herní situaci může
přinést úspěch,“ předesílá výhled na
víkendový šlágr F. Jura.
Kádr sobotního soupeře se z velké
části skládá z hostujících hráčů.
Obměny mezi jednotlivými část-

mi sezóny tedy bývají celkem
razantní, a nejinak tomu bylo
i v létě. Oběma směry putovalo
sedm hráčů, velkou rekonstrukcí
prošla především záložní řada, kde
zůstal pouze Binar. V útoku nahradil
Čtvrtníčka, který přešel do Vyškova,
Kapl, ten předtím hostoval v Šumperku.
Zábřeh vstoupil do tohoto ročníku
vydařenými domácími zápasy s rezervami Opavy a Zlína, aby si pro
první porážku dojel do Líšně, kde
ovšem trenér Jiří Balcárek disponoval okleštěnou sestavou. V derby
s Uničovem neměli domácí opět
problém, další dva body ztratili Zábřežští v Třebíči za remízu 1:1. Poté
však doma převálcovali ambiciózní

Prostějov - Po více než čtvrt roce se vrátil na „místo činu“. Na
stadion, který byl svědkem výkonů, které jej vynesly do druholigového klubu, kde se hráči fotbalem živí. „Přivítal jsem možnost
do Prostějova přijet, ukázat se místním fanouškům, pro které
jsem donedávna hrával,“ uvedl v pozápasovém rozhovoru pro
Večerník Tomáš Machálek.

Tomáš Kaláb

togalerie na
video a fo ernikpv.cz
www.vec

Euforie. Šťastný střelec Lukáš Zelenka v klubku svých spoluhráčů měl z trefy radost podobnou té,
kterou prožíval v zápasech Ligy mistrů...
Foto: Tomáš Kaláb
Kroměříž 3:0 a „anglický“ týden
přinesl dvě cenná venkovní vítězství
v Orlové a Břeclavi. O osmnáct branek v síti soupeřů se zpočátku starali především záložníci Komenda
s Krčmaříkem, později se rozstřílel
i forvard Bačík.
V zatím posledním sobotním utkání
v Břeclavi, kde vítězný zábřežský
gól padl dvě minuty před koncem,

a domácí korigovali v nastavení,
nastoupili Šustr – Kovář, Čep, Rajnoha, Swiech (80. Kotůlek) – Krčmařík (89. Vaník), Binar, Kyselý,
Komenda (90. Kapl) – Pospíšil,
Bačík.
„Utkání bude zase o bojovnosti,
soupeř disponuje silovými hráči,“
předpokládá asistent prostějovského
kouče Roman Popelka. „Nečekám

příliš branek, o to důležitější bude
první gól. Minule nám dělalo v Zábřehu problémy bránění standardních situací, i na to se musíme v přípravě zaměřit,“ připomíná Popelka.
Tým Prostějova zřejmě nastoupí
v aktuálně nejsilnější možné sestavě, která se veze na vítězné vlně.
Sobotní zápas začíná v Zábřehu od
16.00 hodin.

obchodní a mediální partneři fotbalového oddílu 1. SK Prostějov

Martin Hirsch: „S Orlovou

to bylo o trpělivosti...“
Prostějov - Nejlepší hráč jarní části minulé sezóny
pokračuje v kvalitních výkonech i na podzim. Chvíli
jej sice přibrzdily drobné zdravotní potíže, ale vrátil se zase do základní sestavy a na pravém kraji
obrany se mu daří - připomeňme, jak proti opavské rezervě mazácky odzbrojil kamaráda Tomáše
Machálka. Pravá strana hřiště mu není cizí ani ve
svých předních partiích a s Koudelkou si tam herně
náramně rozumějí. Po utkání s Orlovou neskrýval
v rozhovoru pro Večerník spokojenost.
Tomáš Kaláb

PROSTĚJOVSKÝ VEČERNÍK - hlavní mediální partner klubu

Opavské rezervě nepomohl ani Tomáš Machálek
nebezpečně střílel Galvas, Bureš
ale znovu svůj tým v těžké chvíli podržel. Vzápětí měl na druhé
straně druhý gól na kopačce Kroupa, jehož vybídl k úniku kdo jiný,
než Zelenka; Kroupa ale střílel po
zemi a Hampel míč vykopl. Nevídáno, druhý zásah do černého
stejně přišel, jen o devět minut
později. To za hranicí velkého
vápna vypálil Fládr, tentokrát
jjeho projektil prosvištěl kolem
všech překážek a vymetl šibenici
Hampelovy branky – 2:0!
Na druhé straně se na své úniky
po křídle rozvzpomněl Tomáš
Machálek, Hirsch mu odcentrovat
nedovolil. A znovu Kroupa v roli
potenciálního gólového střelce – Zelenka parádně ukličkoval
protihráče, rozehrál doprava Koudelkovi, ten vrátil před bránu, kde
se Kroupa pěkně uvolnil, nastřelil
ovšem jenom břevno... Poslední
pětiminutovka první půle patřila
Slezanům. Tomáš Machálek se
uvolnil u postranní čáry a nečekanou střelou málem překvapil
bývalého spoluhráče Bureše. Koudelkův pokus po Pančochářově
přihrávce mířil přímo na Hampela.
Chvíli po změně stran se po rohovém kopu dostal k jinak gólové
hlavičce Kroupa, tentokrát mu ale
ze hry nebylo souzeno – Hampel
byl zase proti.Kontaktní gól se
málem narodil v 56. minutě po
Grussmannově nepřímém kopu,
když Hoza nastřelil tyč, Bureš se
balónu zmocnil těsně před dobíhajícím Machálkem. V této fázi

zápasu měli hosté herně navrch,
naoak Prostějovští se dostali do
lehkého útlumu. Přesto se aktivně hrající a výrazný Zelenka prokličkoval do šestnáctky, střídající
Šteigl z otočky trefil jen Hampela.
Jejich setkání tváří v tvář mělo
teprve přijít. Mezitím Langer zleva naservíroval balón Hirschovi,
strážce slezské svatyně byl opět
na místě.
Čtvrthodinky před koncem
prošel Šteigl s míčem na ko-

Do sestavy Prostějova se vrátil
uzdravený Langer, jinak se vítězná sestava z předchozích kol dle
(0:0)
osvědčeného receptu neměnila.
Hosté přijeli s velmi okleštěným
kádrem, na lavičku kromě náhradBranka: 83. Zelenka. Rozhodčí: Priesol – Boček, Cieslar. Žluté
ního brankáře usadili tři dorostence
karty: 74. Kroupa – 81. Pikulík. Diváků: 310.
ročníků 1996 a 1997. Z toho také
vyplývala taktika naordinovaná
Sestava 1.SK Prostějov:
trenérem Poledníkem. Důsledná
Bureš – Hirsch, Zatloukal, Hloch, Rus – Koudelka (88. Pančochář), Zelendefenziva, pozorné bránění Kroupy,
ka (89. Soušek), Fládr, Langer – Machálek, Kroupa. Trenér: František Jura
což se hostům za přispění hlavního
sudího náramně dařilo, a sázka na
SFC Opava „B“:
rychlé kontry. Role rozdány, mohlo
Szarowski – Schroner, Skoupý, Kaizar, Káňa – Uher, Puškáč, Pikuse začít. Rus se po rohu v páté milík, Klimas – Kopel (87. Kroček), Lišaník. Trenér: Pavel Poledník.
nutě dostal k prvnímu vážnějšímu
ohrožení Szarowskiho branky. NáProstějov/tok – Na co by si prostě- dila lehce a toužebně očekávaný gól sledovaly se zhruba desetiminutojovský fotbalový fanoušek dovolil padl až sedm minut před koncem vým odstupem dva Koudelkovy
pomyslet jen ve skrytu duše, se sta- z levačky Zelenky. „Eskáčko“ je pokusy, první vedle, druhý přesně
lo skutečností. Všechny tři utkání tedy spolu se Zábřehem stále na čele doprostřed branky.
nejnáročnějšího podzimního týdne tabulky MSFL po osmi odehraných Gólová příležitost přišla až deset mijejich idoly zvládly na výtečnou a kolech s devatenácti body. Právě tito nut před přestávkou – Hirsch potáhl
připsaly si do tabulky devět bodů! dva soupeři na sebe narazí v atrak- míč po pravém křídle, přes Kroupu se
balón dostal k Machálkovi, jeho teč
Proti Orlové se hubená výhra nero- tivním sobotním utkání...

ale směřovala těsně vedle levé tyče.
Stejně se vedlo témuž hráči o něco
později i v případě hlavičky. A dobrou
šanci si vypracovali i hosté, jmenovitě
Klimas. Po pravé straně se probil až
před Bureše, ten jeho střelu vyrazil
a obrana míč pět minut před pauzou
odklidila do bezpečí.
Po změně stran nezbylo než znovu
a trpělivě bušit do slávistické zdi.
Agilní Zelenka se vydal do sólové
akce, na jejímž konci hledal, jak jinak, Kroupu, ten byl ale v šestnáctce
pečlivě pokryt. Do slibného náběhu
se dostával vzápětí Koudelka, dal si
ale v rozhodující moment balón příliš
od nohy. Pravé křídlo se toho opravdu
hodně „nalétalo“, po hodině hry opět
centroval před Szarowskiho branku,
Machálkovi v poslední chvíli ukopl
balón Kaizar.
Zelenka se evidentně zastřeloval
už v 72. minutě, když z voleje ještě
netrefil „zařízení“. To o necelých
deset minut později Fládr vystihl

3:1

1.SK Prostějov
SFC Opava „B“

(2:0)

Branky: 6. Kroupa z penalty, 21. Fládr, 76. Šteigl - 84. Němec
Rozhodčí: Černý - Kubica, Lakomý. Žluté karty: 78. Šteigl - 6.
M. Zagol, 87. Galvas.

Sestava 1.SK Prostějov:
Bureš - Hirsch, Zatloukal, Hloch, Rus - Koudelka, Zelenka (86.
Soušek), Fládr, Pančochář (70. Langer) - Machálek (59. Šteigl),
Kroupa. Trenér: František Jura

SFC Opava „B“:
Hampel - M. Maléř, Zagol, Hoza, Hrabina - Lavrovič (69. Němec), Kuzník (70. Macíček), Grussmann, T. Machálek - Galvas
- Neubert (78. Kubalák). Trenér: Lubomír Hrabina.

Prostějov/tok - První krok v náročném týdnu prostějovští fotbalisté splnili po „povinném“
vítězství nad poslední Opavou
„B“, která se zrodila ve středečním odpoledni, kdy bylo na programu vložené 15. kolo MSFL.
Přestože se ve hře domácích
vyskytla i „hluchá“ místa, o vítězi nebylo od počátku pochyb.
Po pěti minutách zařídil penaltu
Kroupa, který ji rovněž – jako
vždy - proměnil, parádně se trefil Fládr a ukázkové sólo předvedl střídající Šteigl.
Identickou sestavu jako v Hulíně
poslal na hřiště trenér František
Jura. Na lavičce se objevil po nemoci už zotavený Langer, který ve
druhé půli zasáhl do hry. Hostující
kouč Hrabina přivezl polovinu zá-

* Jak se vám hrálo takříkajíc v domácím prostředí?
„Na Prostějov mám a budu vždy mít milé vzpomínky, takže z tohoto
pohledu se mi tady líbilo... (úsměv) S výsledkem ovšem spokojen
být nemohu, takže pocity mám docela smíšené.“
* Nedostal jste příliš příležitostí ukázat divákům své fotbalové
umění...
„Je pravda, že to nebylo ono, zápasy s ´béčkem´ jsou docela specifické. Je na hráčích i realizačním týmu, aby to dali do pořádku, protože
zatímní výsledky ve třetí lize jsou tristní!“
* Co bylo vaší motivací nastoupit proti Prostějovu?
„Nerad bych, aby to bylo vnímáno nějak negativně, prostě jsem chtěl
přijet domů a ukázat se fanouškům, předpokládal jsem, že by mě rádi
viděli. Fotbal je do jisté míry divadlo, které se hraje pro obecenstvo.
Takhle jsem to cítil.“

kladní sestavy z „A“ týmu, včetně
druhého brankáře Hampela a ex-prostějovského forvarda Tomáše
Machálka.
Domácí začali velmi svižně a vést
mohli už ve druhé minutě, to by
ovšem Koudelkova pumelice nesměla málem přerazit břevno, od
něhož se míč odrazil těsně před
brankovou čáru. Po pěti minutách
hry dostal první ze série přihrávek
za obranu Kroupa, v šestnáctce ho
dostihl M. Zagol a poslal vytáhlého kanonýra k zemi. Sudí bez váhání ukázal na penaltový puntík, z něhož se Kroupa prostě
nemýlí – 1:0.
Úvod tedy velmi příjemný, ke
cti soupeře nutno podotknout, že
zbraně rozhodně nesložil. Na konci první desetiminutovky dvakrát

pačce skoro od půlící čáry a nedal vybíhajícímu Hampelovi
nejmenší naději – 3:0. Padl tak
velmi důležitý gól, definitivně
určující vítěze zápasu. Místo zvýšení Koudelkou, který nestřílel
z voleje, ale nejprve zpracoval
míč, se čestného (a teprve druhého v této sezóně) úspěchu dočkali
hosté, když Kubalákovu přihrávku
zprava posunul patičkou do brány
Němec a stanovil tak konečný výsledek na 3:1.

FRANTIŠEK JURA - 1.SK Prostějov:
„Vyhráli jsme doma, čímž jsme potvrdili body z Hulína, takže jsem
jistě spokojený. ´Béčko´ Opavy jsme nepodcenili, na hráčích to
bylo od počátku vidět. Zápas jsme ale měli rozhodnout už v prvním
poločase, kdybychom vedli čtyři nula, odpovídalo by to reálnému obrazu hry. Jen Kroupa měl čtyři další tutovky, sice mu to tam dnes nepadalo, ale on se chytne. Ve druhém poločase jsme si docela koledovali a musíme být rádi, že jsme nedostali kontaktní gól. Zápas definitivně
zlomil Honza Šteigl. Kluci jsou teď dobrá parta, která v šatně i na hřišti
táhne za jeden provaz, chtějí hrát a vyhrávat, takže doufám, že se na
čele udržíme co nejdéle.“
LUBOMÍR HRABINA - SFC Opava „B“:
„Začátek zápasu jsme nechytli, navíc proti nám byla odpískaná hodně
přísná penalta. Tenhle moment nás hodně srazil dolů, přestože Kroupa
tam měl vzápětí ještě další dvě tutovky. Obránci hráli dost daleko od
sebe, takže Kroupa se Zelenkou měli dostatek prostoru. Soupeř byl
zkušenější, vytvořil si v první půli další šance, ale po přestávce jsme
se vrátili do zápasu, zavřeli jsme víc obranu. Mančaft je hodně mladý,
pro kluky je tato soutěž křest ohněm. Jdeme zápas od zápasu, nikdo ze
soupeřů nás vyloženě nepřehrál, spíš doplácíme na hrubé individuální
chyby. Do šancí se sice dostáváme, ale nedokážeme je proměnit, což
nás sráží dolů. Od některých hráčů z „áčka“ jsem čekal víc. “

Hodně jste útočili do
plných, ale bylo nutné
dávat pozor i na soupeřovy
brejky. Jak jste se s tím vypořádal při plnění obranných
povinností i výletů směrem
k soupeřově brance?
„Byl to úplně jiný druh zápasů
oproti některým předešlým, kdy
nás soupeři víc presovali, Orlová nám dobrovolně nechala víc
prostoru. Neustále jsme zkoušeli varianty, jak se k nim dostat
– nakopávali jsme balóny, zkoušeli to po stranách, ale pořád to
nějak nešlo. Přestože jsme to
věděli, těžko se na to dopředu
připravit. Možná jsme mohli
být aktivnější a víc to rozhýbat.
Každopádně jsme si vyzkoušeli
jinou hru, s níž jsme se dosud
moc nepotkali.“
Co jste si říkali o přestávce?
„Z první půle jsme se přece
jen poučili, druhý poločas byl
z naší strany lepší. Soupeř navíc
rezignoval na hru dopředu, ztrácel aktivitu a my toho dokázali
využít.“
Věřili jste, že postupem
doby gól přece jen
dáte?
„Bylo to hodně o trpělivosti.
Hlavně jsme chtěli hrát stále
svou hru, nezačít nějak bláznit,
a říkali jsme si, že aspoň jedna
šance, kterou využijeme, musí
přijít. Toto jsme splnili a řekl
bych, že jsme vyhráli zaslouženě.“

Foto: archiv Večerníku
Jak se vám na pravé
straně v nové sezóně
spolupracuje s Koudelkou?
„Dvěma slovy - velmi dobře..
(úsměv). Bavili jsme se o tom
spolu, že nám to spolu na hřišti jde, vyhovíme si, když jdu já
dopředu, on se stáhne dozadu.
Akce po lajně myslím řešíme
povětšinou správným způsobem, takže bych řekl, že spolu
tvoříme dobrý mikrotým.“
Málokdo čekal v osmém
kole šlágr podzimu Zábřeh versus Prostějov. Soupeři
máte co vracet...
„Přesně tak, bavili jsme se o tom
před zápasem, že v případě, že
tento duel zvládneme, si to pojedeme do Zábřehu užít. Řekl
bych, že venku stále hrajeme
o něco lepší fotbal, nejsme tak
svázaní, takže pro oba týmy by
to měl být fotbalový svátek.“
Jaký je na ně recept?
„Hrát svoji hru, přistupovat zodpovědně k bránění
standardních situací. Čekám vyrovnaný zápas, který rozhodnou
maličkosti. Musíme se na zápas
připravit tak, abychom ideálně
byli zase o ten gól lepší.“

www.vecernikpv.cz
www.vecernikpv
.cz

Díky Zelenkovi zůstaly tři body proti Orlové v Prostějově
1.SK Prostějov
FK Slavia Orlová

1:0

rozehrávku a vydal se s balónem
kupředu, vyzval ke sprintu Koudelku, ten mazácky přihrál pod
sebe na Zelenku, který levačkou
propálil Szarowskiho; gólman Orlové si na míč stačil jen lehce sáhnout – 1:0. Střelcova radost byla nevídaná: „Je fakt, že jsem se už dlouho
z gólu tak neradoval. Právě kvůli těmto krásným pocitům mně stále stojí za
to hrát fotbal. Užiju si teď s báječným
pocitem sobotu a neděli,“ rozplýval
se po zápase zkušený záložník.
A to ještě dvě minutky před závěrečným hvizdem uvolnil Machálka, který si to svištěl sám na Szarowskiho,
s ním ovšem přehodil i bránu. Tečku
za tímto poctivě odpracovaným duelem udělal v poslední minutě Hirsch,
jeho střela ale mířila nad břevno.
Po šňůře výher se tak „eskáčko“
usadilo na špici tabulky. Stále jen
kvůli o tři góly horšímu skóre figuruje 1.SK Prostějov na druhém
místě za Zábřehem.

ROMAN POPELKA - asistent trenéra 1.SK Prostějov
„Bylo nám jasné, že nás čeká obtížný zápas, soupeř k nám přijel
s dobrou defenzivou. Zřetelně toužili aspoň po bodu a tomuto cíli
podřídili všechno. V první půli jsme se před jejich branku dostávali
těžko, chyběl pohyb, ať už kvůli středečnímu zápasu či nějakému
podvědomí, že nám to každopádně vyjde. Ve druhém poločase byla
patrná změna, ale stále to bylo především o bojovnosti a vůli hrát až
do konce. Zápas moc fotbalovosti nepobral, museli jsme bojovat a
věřit, že jedna příležitost tam spadne. Toto vítězství je pro morálku
týmu možná cennější, než jednoznačná výhra. Jsme samozřejmě
rádi, že jsme tento náročný týden na rozdíl od minulé sezóny zvládli
a pohoda, která v týmu je, se odráží i na hřišti.“
PAVEL POLEDNÍK - FK Slavia Orlová
„Jsme v nelehké situaci, když nám chybí tři až čtyři zranění hráči a nemáme na lavičce adekvátní náhradu, aby za stavu 0:0 bylo možné poslat na hřiště čerstvé síly. Přesto si myslím, že jsme odehráli vyrovnaný
zápas, byť měli domácí více ze hry. Takticky jsme se dobře připravili
a za svůj výkon jsme si snad i zasloužili bod. Dřeli jsme, vypracovali
si minimálně jednu gólovou šanci a nakonec dostali branku ve fázi,
kdy už někteří hráči byli se silami na dně a neměl je kdo vystřídat...“

Fotbal
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seniorské soutěže
Přebor Olomouckého KFS
7. kolo: 1. HFK „B“ - Šternberk 4:3 (1:2),
branky: Blažkovský 2x,Krejčí,Krumpolc
p.k. - Mudrák p.k.,Hlaváček,Zifčák.
Klenovice - Nové Sady 1:7 (0:4),
branky: Cetkovský - Papica 2x,Dvorský
2x,Škoda,Šrom,Blaha.
Chválkovice - Mohelnice „B“ 2:1 (1:0),
branky: Koňarik,Spáčil - Krejčí p.k..
Litovel - Šumperk 0:4 (0:2), branky:
Hruda,Reichl,Bajger,Janků. Dolany Kojetín-Koválovice „A“ 0:0. Medlov
- Hněvotín 1:1 (0:1), branky: Kasal Novotný. Želatovice - Konice 4:0 (2:0),
branky: Kašpárek,Talla,Kovařík,Bouch
alík. Velké Losiny - Kralice 2:0 (2:0),
branky: Linet 2x(1 p.k.).
1. Nové Sady
6 1 1 26:9 19
2. Velké Losiny 6 0 2 20:11 18
3. Šumperk
4 2 2 11:6 14
4. Kralice
4 2 2 13:10 14
5. Konice
4 1 3 14:15 13
6. Dolany
3 3 2 11:14 12
7. Medlov
3 2 3 15:16 11
8. Chválkovice 3 2 3 10:12 11
9. Želatovice
3 1 4 14:16 10
10.Litovel
2 3 3 14:13 9
11.Kojetín
2 3 3 9:10 9
12.Šternberk
3 0 5 12:14 9
13.Mohelnice “B“ 3 0 5 14:18 9
14.1. HFK “B“
2 2 4 14:17 8
15.Hněvotín
2 2 4 9:14 8
16.Klenovice
2 0 6 11:22 6

Svěřencům kouče Evžena Kučery nastává období pravdy

a s celkově dvaceti obdrženými
góly se výrazně blíží průměru tří
gólů na zápas. Lískovci a Valaš(2:0)
skému Meziříčí se navíc podařilo
o víkendu zvítězit, takže se jediný prostějovský zástupce v této
soutěži propadl zpět na šestnácBranka Určic: Haluza. Rozhodčí: Páral – Částečka, Koláček. ČK:
Pavel (U).
tou
t pozici.
„Jeli jsme tam vyhrát, opět se to
Sestava Určic:
ale nepodařilo. Kdybychom měli
Piták – Walter (75. Zelina), Zbožínek, Vaněk, Hochman – Bokůvka, Los
na
n kontě devět bodů, tak bych po
(85. Pavel), Novák, Svozil, T. Zapletal – Machynek (60. Haluza). Trenér:
takovém
utkání řekl, že to bylo
t
Evžen Kučera.
slušné, jenže máme jen čtyři body
a potřebujeme vyhrávat v každém
Mohelnice, Prostějov/jim – Ur- Ve víkendovém sedmém kole in- zápase,“ připomněl nelichotivou
čická defenziva stále zůstává tou kasoval loňský nováček tři bran- situaci trenér poražených Evžen
nejhorší v divizní „E“ skupině. ky na půdě vedoucí Mohelnice Kučera.

FK Mohelnice
TJ Sokol Určice

3:1

Věděl, co má od soupeře očekávat
a Mohelnice ho ničím nepřekvapila, přesto to na body nestačilo.
„Branky jsme jim nabídli několika
hrubými chybami. První jsme udělali kolem patnácté minuty, druhou
kolem třicáté. Byli jsme připraveni,
že budeme jen bránit a nebudeme
chodit do útoku, nejprve Hochman
a pak na šestnáctce kličkující Vaněk jim umožnili vedení 2:0,“ litoval laciných branek.
I sobotní zápas tak dosvědčil, že
atmosféra není po sérii nepovedených výsledků optimální. „Je to
tak. Projevuje se to už na tréninku,
do něhož se musí nutit, chybí po-

hoda, prostě musíme a nejde to,“ me spolu, trochu jako čerstvý vítr
působí Petr Haluza, jenž začal v
uznal Kučera.
Čechovicích, protože nestihl moc
přípravy. Teď už je ale zpátky a
hned dal gól, očekávám od něj
hlavně bojovnost,“ zmínil kouč
Určic.
Při skládání sestavy se musel obe- Hlavní otázkou tak nyní zůstájít bez Michala Skopalíka, jehož vá, kdy se zrodí druhá podzimní
vazy v rameni jsou již utržené a výhra Sokola Určice. „Doufám,
do konce podzimu ho vyřadily ze že už teď ve středu v dohrávce
hry, nevydařené období ještě pod- s Dolním Benešovem,“ přeje si
trhl Michal Pavel, jenž byl prak- Evžen Kučera. Utkání začíná
ticky okamžitě po svém příchodu v určickém areálu ve středu o půl
na hřiště vyloučen.
páté odpoledne, v sobotu od čtyř
„Snažíme se týmu dát nějaký im- odpoledne pak hráči Určic napulz, měníme různé věci, mluví- stoupí v Přerově.

DIVIZE, sk. E
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1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.

Mužstvo
FK Mohelnice
FC Elseremo Brumov
MFK Vítkovice
FC TVD Slavičín
Lokomotiva Petrovice
1.FC Viktorie Přerov
Jiskra Rýmařov
SK Hranice
MFK Havířov
FK Kozlovice
FK Nový Jičín
FC Dolní Benešov
Valašské Meziříčí
TJ Sokol Lískovec
FC V. Karlovice+Karolinka
Sokol Určice

Prostějovsko/jim – Dlouhou sérii porážek se o víkendu podařilo ukončit fotbalistům Lipové. V šestém kole „A“ skupiny I.B třídy Olomouckého KFS
tomu sice dlouho nic nenasvědčovalo, ovšem
nováčkovi soutěže se podařilo změnit stav 1:4 na
5:4, když vítězná branka padla až v poslední minutě. Naopak Mostkovice padly s lídrem soutěže
a sestupujícím z krajského přeboru Sokolem Ústí,
ve šňůře porážek pak pokračují Čechovice, jež nenavázaly na výhru v okresním poháru.

TJ Štěpánov
TJ Sokol Čechovice
3:1 (1:0)
Branka Čechovic: Halouzka.
Rozhodčí: M. Pospíšil – Zavřel,
Kološ. ČK: Vlach (Č). Sestava

Čechovic: D. Klimeš – Čech,
Vlach, Jano, Frys (46. Mach) –
Chmelík (55. Žídek), Zacpal, M.
Klimeš, Drmola – Halouzka, Klváček (58. Ostratický). Trenér:
Jaroslav Klimeš.

Hodnocení trenéra Čechovic
Jaroslava Klimeše:
„V první půli jsme měli míč pod
kontrolou, rozhodly ale naše individuální chyby. Po chybě na
levé straně jsme dostali první gól,
zkraje druhé půle po rohu a špatně
pohlídaném náběhu to bylo 2:0. Ve
dvaapadesáté minutě jsme po rohovém kopu snížili, což nám přidalo
na aktivitě, po hrubce šel ale jejich
hráč sám na brankáře a Vlach byl
vyloučený. Naším cílem byl bod
a mačkali jsme je, oslabení nám
paradoxně pomohlo, neměli jsme
totiž nic ztratit. Bohužel nás trápí
marodka, kdy nám scházeli Kolečkář s Vinklárkem, Haluza šel do Určic, což je citelná ztráta. V úterním
poháru se tato sestava ukázala, teď
tomu chyběl drajf.“

Hodnocení hrajícího trenéra
Lipové Pavla Růžičky:
„Byl to zápas dvou rozdílných poločasů. První jsme prohráli a po
patnácti minutách toho druhého to
bylo již 1:4, ve dvaašedesáté minutě
jsme ale snížili na 2:4 a v poslední
půlhodině jsme začali dominovat.
Dali jsme celkem tři góly a další tři
tutovky jsme zahodili. Takový obrat
FK Troubky
se moc často nevidí, domácím možSK Lipová
ná trochu došly síly a mysleli si, že
4:5 (2:1)
už to mají v kapse. Opravdu ale odHodnocení trenéra Mostkovic
Jiřího Kamenova:
Branky Lipové: Vybíhal, Takáč, Z. padli a v poslední minutě jsme zvrat
„Tento soupeř by v krajském přeboru Koudelka, Růžička, Dostál. Rozhod- dokonali. Dostál presoval obránce,
hrál o první místo. Jednoznačně o sobě čí: Oulehla – Sigmund, Vedral. Sesta- ten se na polovině hřiště ukopl, a
věděli, byli mladí, běhaví, rozuměli va Lipové: Števula – Barák, Ohlídal Martin šel sám na brankáře a dal.
si s míčem. My jsme bohužel nebyli (60. Macourek), Spáčil, Žilka – Takáč Konečně jsme utkání zvládli a snad
kompletní, když nám chyběli Milar s (88. Barták), Vybíhal, Růžička, Z. nastane uklidnění, proher v řadě už
Musilem, a nepodali jsme špatný vý- Koudelka – Burget (90. Petržela), Do- bylo moc, snad to potvrdíme v domácím utkání.“
kon. Kluci jezdili, bojovali, soupeř byl stál. Trenér: Pavel Růžička.

se to poprvé, abychom po rychlém
vedení nechali soupeře vyrovnat, asi
aby utkání bylo zajímavější. V pětadvacáté minutě dal druhou branku
Tomáš Matula nechytatelnou bombou, do druhého poločasu vystřídal
zraněného Ježka Laštůvka a soupeř
šel po červené kartě do deseti, místo
využití přesilovky jsme se ale utápěli
v nepřesnostech. Byli jsme tak rádi,
že stav 2:1 vydržel až do závěrečného hvizdu, třeba Ullmann vykopával
míč z brankové čáry.“

měly být stoprocentně proměněny.
To nejdůležitější se stalo v prvním
poločase. Po velké hrubici stopera
Doležela jsme inkasovali první gól,
po krásné akci a Vařekově střele pro
jistotu Preisler dorazil míč do brány,
po určitém tlaku jsme na hranici šestnáctky třikrát špatně vyřešili situaci a
brankář na střelu nedosáhl.“

TJ Sokol Mostkovice
TJ Sokol Ústí
1:3 (0:0)
Branka Mostkovic: Bureš. Rozhodčí: Kopecký – Antoníček, Kašpar.
Sestava Mostkovic: Lukáš – Všetička, R. Hanák, Chmelař, V. Vojtíšek
– Kapounek (60. Bureš), Pořízka, M.
Vojtíšek, Jamrich – J. Kamenov ml.,
Šlambor. Trenér: Jiří Kamenov st.

ale o třídu výš. Za první poločas jsme
se nemuseli stydět, poté jsme sice inkasovali, ale podařilo se nám srovnat.
Brzy jsme dostali druhou branku a v
poslední minutě z penalty třetí gól. Věděli jsme, že nemáme co ztratit a kluci
se snažili se stavem něco dělat, toho
si vážím. Spoustu momentů bychom
mohli přenést i do dalších utkání.“

Kraličtí nezlomili tradici a v Losinách opět nebodovali I.B třída, skupina „A“: Plumlov zvládl derby, vyhrály i Vrchoslavice
V tomto utkání se utkal druhý se třetím tehdejší tabulky a podle Gottwalda se také jednalo o velice kvalitní
utkání. „Bylo to vyrovnané a otevřené, celých devadesát minut se hrálo
nahoru dolů ve vysokém tempu, chyběl nám však aspoň kontaktní gól,“
smutnil vyznavač moderní kopané.
Kluky i tak po zápase pochválil za přístup, organizaci hry, kombinaci, byť z
toho body nebyly. „Velké Losiny patří
fotbalově i výsledkově nahoru, po celou dobu vydržely hrát kombinačně,
opět však platí, že vyhrál šťastnější,“
glosoval.

Necelou půlhodinu před koncem
se odhodlal ke dvojímu střídání, po
němž se rozestavení změnilo na 3-5(2:0)
2. „Drželi jsme díky tomu střed hřiště,
měli jsme tlak, standardky, ale štěstí
při nás nestálo,“ zmínil.
Rozhodčí: Zelík – Slota, Polanský.
V tomto týdnu čekají na Kralice hned
Sestava Kralic:
dvě utkání, nejprve to bude ve středu
odpoledne Mohelnice „B“, poté to
Běhalík – Novotný, Martinka, Hlačík, Vitásek (65. Dočkal) – Valtr (85.
budou hráči „béčka“ 1.HFK OloTroneček), Kawij (65. Neoral), Nečas, Petržela, Dostál – Lehký (87. Šín).
mouc. „Je nám celkem jedno, jestli
Trenér: Petr Gottwald.
Mohelnice přijede posílena o hráče
z ‚áčka‘, my jsme teď v posledních
třech utkáních dvakrát remizovali body za každou cenu a uděláme ma- Nechceme, aby nám špice odskočia jednou prohráli, takže chceme tři ximum pro to, abychom je získali. la,“ stanovil jasný cíl Petr Gottwald.

TJ Sokol Lázně Velké Losiny 2:0
FC Kralice na Hané

Konici duel v Želatovicích nevyšel a inkasovala čtyřikrát
body. Platilo to pro vítězný zápas
s Medlovem i porážky s Kojetínem, Dolany a v neděli s Želatovicemi. Výsledek 0:4 je navíc nejvýraznější v aktuálním ročníku.
„Soupeř měl pět šancí a dal z
nich čtyři góly. Nevypadalo to
tak jednoznačně a zpočátku
jsme byli aktivnější a dostali
jsme se i do tří pološancí, jenže
při standardce a pak ani Bláha
dvakrát ze hry neuspěl,“ přibližoval utkání hrající asistent
Konice Radek Řehák.
Želatovice, Prostějov/jim – Po- Konice platilo, že domácí tým Domácím se ovšem podařily čtyři
čtvrté v řadě při soubojích ukořistil všechny tři nabízené křídelní akce, kdy přišel míč pod

4:0

FC Želatovice
Sokol Konice

I.B sk. „B“ muži:
7. kolo: Doloplazy - Velký Týnec
7:1 (3:1), branky: Jurčík 3x,Sladký
2x,Drábek,Zapářka Pa. - Pospíšil.
Slavonín - Protivanov 1:3 (0:0),
branky: Alka - Sedlák,Pospíšil,Kropáč.
Paseka - Jesenec 3:1 (2:0), branky:
Vojtášek P.,Popelka,Paul - Tichý J..
Šumvald - Hvozd 3:1 (3:1), branky:
Šenk,Pecháček,Jenáček - Vánský. Lutín - Babice 1:1 (0:1), branky: Blechta
- Lindaur. Velká Bystřice - Zvole 1:0
(0:0), branky: Kaczmarczyk. Haňovice
- Nové Sady „B“ 4:0 (1:0), branky:
Přikryl T. 2x,Uvízl,Juráš.

8. kolo, sobota, 27. září 2014, 16:00 hodin: Přerov - Určice, Brumov Mohelnice (neděle 28. září, 10.15), Havířov - Dolní Benešov (neděle 28.
září, 10.15), Vítkovice - Petrovice, Kozlovice - Nový Jičín (neděle 28. září,
15.30), Velké Karlovice - Lískovec, Rýmařov - Hranice, Valašské Meziříčí
- Slavičín.

průběžná tabulka PO 8 odehraných kolech

Určice podlehly lídrovi a vrátily se na poslední místo tabulky I.A třída: Lipové se podařil obrat, zbytek nebodoval

Velké Losiny, Prostějov/jim – Jeden Bylo to ale nezasloužené, měli jsme
měsíc trvala neporazitelnost kralic- obrovskou smůlu v zakončení a šance
kých fotbalistů v krajském pře- jsme neproměňovali,“ ujal se hodnoboru. Uplynulý týden jim ovšem cení bezprostředně po střetnutí trenér
I.A sk. „B“ muži:
7. kolo: Opatovice - Slatinice 3:0 nevyšel. Nejprve v úterý nezvládli Kralic Petr Gottwald.
(0:0), branky: Číhal 2x,Šigut. Dub pohárové finále proti trápícím se Utkání výrazně ovlivnila hned čtvrtá
nad Mor. - Lipník 1:3 (0:2), branky: Čechovicím a poté prohráli i ne- minuta, kdy po nedůsledném bránění
Šálek - Zelenay,Zavadil,Ferenc. Most- dělní utkání v lázeňských Velkých došlo ke střetu ve vápně a penaltě pro
kovice - Ústí „A“ 1:3 (0:0), branky: Losinách. Po dvou výhrách a dvou domácí. „Faul to nebyl, navíc by pro
Bureš - Šnejdrla,Orava,Sencovici. remízách tak opět pocítili bezbodo- brankáře musela přijít žlutá nebo čerBeňov - Hlubočky 5:1 (3:1), branky: vý zápas v nejvyšší krajské soutěži. vená karta. A druhý gól jsme dostali z
Schlehr
2x,Ďopan,Nikolén,Machač „Potvrdily se dvě věci. Tady se nám dalšího sporného momentu, když roz- Šperka. Štěpánov - Čechovice výsledkově nedaří, ale my tu hrajeme hodčí neodpískal faul na Martinku na
3:1 (1:0), branky: Tuška 2x,Zachar - výborný fotbal. Bohužel to ovšem půlce a domácí podnikli polobrejk,“
Klimeš. Bělotín - Náměšť na Hané skončilo opačně, než jsme si přáli. popisoval.
8:2 (4:2), branky: Lhotský 3x,Celnar
3x,Smékal 2x - Kvapil,Dohnal. Troubky
- Lipová 4:5 (2:1), branky: Brázda
D.,Petráš,Stískal,Němčák - Koudelka
2x,Vybíhal,Takáč,Dostál.
1.Ústí
7 0 0 23:8 21
2.Bělotín
6 0 1 24:10 18
3.Štěpánov
4 1 2 16:13 13
4.Čechovice
4 0 3 17:11 12
5.Mostkovice
4 0 3 11:12 12
(2:0)
6.Náměšť na Hané 3 2 2 16:18 11
7.Lipová
3 0 3 18:17 9
8.Opatovice
3 0 4 13:13 9
Rozhodčí: Juřátek – Zavřel, M. Pospíšil.
9.Beňov
2 2 3 21:18 8
10.Troubky
2 0 5 14:15 6
Sestava Konice:
11.Slatinice
1 3 3 6:17 6
Rec – Václavek, R. Řehák (65. Gottwald), Růžička, Bílý (60. Burget)
12.Lipník
1 2 4 10:14 5
– M. Drešr, Sedláček, Čižmar, F. Drešr (80. Jurník) – Kamený, Bláha.
13.Dub nad Mor. 1 1 4 8:16 4
Trenér: Roman Jedlička.
14.Hlubočky
1 1 5 8:23 4

I.B sk. „A“ muži:
7. kolo: Ústí „B“ - 1.FC Vikt. Přerov
„B“ 2:2 (1:0), branky: Juřica 2x Zaoral,Matyáš.
Plumlov - Kostelec 2:1 (2:1), branky:
Křupka,Matula -Preisler. Radslavice Brodek u Př. 2:1 (1:1), branky: Navrátil
M.,Hrabal - Pískovský. Všechovice Otinoves 6:2 (3:2), branky: Kopečný
2x,Rolinc
2x,Kubica,Šindelek
Dostál,Hrubý. Vrchoslavice - Tovačov
3:0 (1:0), branky: Konupka 2x,Loučka.
Čekyně - Kojetín-Koválovice „B“
odloženo. Hor. Moštěnice - Pivín 4:3
(1:2), branky: Suchánek 3x,Zývala Pokorný 2x,Martinec.
1.Ústí “B“
4 3 0 23:8 15
2.Radslavice
4 2 1 18:13 14
3.Čekyně
4 1 1 21:13 13
4.Plumlov
4 1 2 14:13 13
5.Všechovice
4 0 3 20:12 12
6.Pivín
2 3 2 9:13 9
7.Hor. Moštěnice 3 0 4 17:26 9
8.Kojetín „B“
2 2 2 13:8 8
9.Vrchoslavice 2 2 3 15:18 8
10.Otinoves
2 1 4 19:21 7
11.Kostelec
2 1 4 13:15 7
12.Brodek u Př. 2 1 4 11:16 7
13.Tovačov
2 1 4 10:19 7
14.1.FC Vikt.
1 2 4 11:19 5

7. kolo, sobota, 20. září 2014, 16:00 hodin: Val. Meziříčí - Přerov
4:3 (1:1), Hranice - V. Karlovice 2:1 (2:1), Nový Jičín - Vítkovice
1:4 (1:1), Petrovice - Havířov 1:0 (0:0), Dolní Benešov - Brumov 0:2
(0:2), Mohelnice - Určice 3:1 (2:0), Slavičín - Rýmařov 4:1 (1:1),
Lískovec - Kozlovice 3:1 (0:1).

a další...

Fotbalové zpravodajství
Víkend v číslech

Výsledky DIVIZE sk. E

sebe a razantní střela. Dvakrát se
tak stalo ještě v prvním dějství,
dvakrát těsně po přestávce. „Prostřídali jsme to pak a i kvůli středečnímu utkání dostali šanci hráči
z lavky, čtvrtý gól jsme si dali
sami, když jsme si střelu srazili do
brány,“ poukázal.

MIA REALITY
Krajský přebor
Ani on tak utkání výjimečně nedohrál, ozvalo se totiž starší zranění a v závěrečné půlhodině musel

střídat. „Dokud to bylo 0:0, tak se
jednalo o vyrovnanou partii. Naše
mezihra nebyla špatná, fungovalo to však jen po šestnáctku, pak
nám míče odskakovaly a finální
fáze se nám nedařila. Na tři body
to opravdu nebylo,“ uznal nejzkušenější z konické sestavy.
V následujících sedmi dnech má
před sebou konický Sokol dvě
domácí střetnutí. Nejprve se Pod
Kučerákem popasuje ve středu
od šestnácti hodin s loni divizním Šumperkem, přesně o čtyři
dny později změří síly rovněž s
Velkými Losinami. Na řadě tak

budou souboje se třetím a druhým
celkem aktuální tabulky krajského
přeboru.
„Naším přáním je neprohospodařit náskok +4, to znamená dvakrát
neprohrát. Ideální by bylo dvakrát
zvítězit, soupeři ovšem budou
nesmírně kvalitní. Je to ovšem
hratelné, byť je o mně známo, že
nemám rád středeční zápasy. Ty
jsou totiž velice ovlivněny tím,
kolik hráčů má které mužstvo
v práci,“ upozornil na problém
amatérských fotbalových soutěží
a utkání pořádaných v pracovní
dny.

Klenovice schytaly debakl a klesly na úplné dno kraje

Klenovice na Hané, Prostějov/jim
– Nové Sady nepatří mezi oblíbené
soupeře klenovických plejerů. Ještě
v dobách I.A třídy od nich schytaly
debakl 0:8 a o mnoho lépe si nevedly ani při prvním setkání v nejvyšší
krajské mužské soutěži. Sice se jim
oproti poslednímu střetnutí podařilo skórovat, inkasovaly však hned
sedmkrát a zrodila se tak nejvýraznější porážka nováčka. I proto se
tak Klenovice propadly na poslední
pozici tabulky.
„Nechytili jsme začátek a už v jedenácté minutě to bylo 0:2. Chtěli jsme
stále útočit, ale pro hosty bylo velice

Klenovický kouč trochu záviděl svému protějšku Karlu Trnečkovi, jak má
složený tým, rozdíl byl jasně patrný.
„Prakticky jsme hráli druhé housle.
Všude jsme byli pozdě, prohrávali
jsme souboje, bylo to z naší strany
na úrovni I.B třídy. Máme na ně po

posledním souboji spadeno, bylo to
ale katastrofální,“ uznal při probírání
se pocity.
O jediný úspěch domácích se zkraje
druhé půle postaral Tomáš Cetkovský, jeho hlavička po rohovém kopu
už ovšem znamenala pouze korekci
na 1:4. „Do šancí jsme se moc nedostávali, byla vidět kvalita soupeře.
Postupně jsem už sledoval hodinky
a čekal, až bude konec,“ přiznal při
narůstání prohry.
Na poslední čtvrthodinu tak do brány poslal i Bronislava Bureše, jenž
si tak odbyl premiéru v klenovickém
dresu. „Dostal sice dvě branky, byly

Čechovice - Val. Meziříčí 1:2 (1:0),
Šumperk B - Jeseník 1:4.
1.SK Hranice
8 0 0 32:7 24
2.SK Uničov
6 0 1 37:12 18
3.MFK Havířov
6 0 1 36:17 18
4.Valašské Meziříčí 6 0 2 26:19 18
5.FK Jeseník
6 0 2 26:21 18
6.1.FC Viktorie Přerov 5 1 1 22:7 16
7.FK Krnov
4 0 3 21:20 12
8.Sokol Čechovice 3 1 4 13:23 10
9.FC Vsetín
2 0 5 7:22 6
10.MFK Vítkovice B 1 2 5 11:22 5
11.FK Šumperk B 1 2 5 13:28 5
12.1.Frýdlant n.O. 1 1 5 11:21 4
13.SK Sulko-Zábřeh 1 1 6 8:23 4
MS divize dorostu sk. E
14.FK Nový Jičín 1 0 6 5:15 3
7. kolo: Slavia Opava - Frýdlant n.O. 15.FK Slavia Opava 1 0 6 7:18 3
2:1 (2:0), Vítkovice B - Krnov 0:4, Sulko
Krajský přebor starší dorost
Zábřeh - Hranice 1:4 (0:4), SK Uničov Přerov 3:2 (2:1), Havířov - Vsetín 3:0, 7. kolo: Mohelnice - Určice 5:1 (4:0),

branky: Karas 2x,Marák R. 2x,Rozsypal
- Josif. Šternberk „A“ - Černovír
1:3 (0:1), branky: Škoda - Hrabal
2x,Marta. Konice - Velké Losiny 0:3
(0:2), branky: Kubíček,Zrník,Kobza.
Nemilany - Litovel 5:0 (3:0),
branky: nehlášeno. Chválkovice
- Velký Týnec 3:0 (1:0), branky:
Němec,Krieg,Dosoudil. Nové Sady KMK Zubr Přerov 1:4 (0:1), branky:
Novotný - Švejnoch 2x,Votava,Hradilík.
Opatovice - Kostelec 8:1 (3:0), branky:
Rolinc 2x,Veselka 2x, Tvrdoň,Novák,
Walach,Vašina - Skalník.
1.KMK Zubr Přerov 6 0 0 25:7 18
2.Opatovice
5 1 0 24:8 16
3.Určice
5 0 1 22:14 15
4.Chválkovice
4 1 2 31:13 13
5.Černovír
4 1 1 15:7 13
6.Velké Losiny
4 0 3 21:11 12

1.Haňovice
2.Babice
3.Protivanov
4.Paseka
5.Jesenec
6.Zvole
7.Nové Sady “B“
8.Šumvald
9.Doloplazy
10.Lutín
11.Velká Bystřice
12.Hvozd
13.Slavonín
14.Velký Týnec

5
5
5
4
3
3
3
3
3
2
2
2
1
0

1
1
0
1
2
2
1
1
0
2
1
0
0
2

1
1
2
2
2
2
2
3
4
3
3
5
6
5

24:9
14:11
23:12
18:11
10:9
10:10
16:12
10:18
22:12
10:12
6:12
12:20
7:17
13:30

16
16
15
13
11
11
10
10
9
8
7
6
3
2

jednoduché pronikat do naší šestnáctky, kde hráli na zkušené Papicu se
Škodou,“ nechtělo se příliš do rozebírání zápasu Petru Navrátilovi.

MIA REALITY
Krajský přebor

to ale kombinace do prázdné brány a
nemohl za ně. Naopak také předvedl
povedený zákrok,“ okomentoval výkon novice v sestavě.
V tomto týdnu mají před sebou klenovičtí nejprve středeční předehrávku ve
Šternberku, poté se v sobotu představí
opět doma, tentokrát proti dalšímu
nováčkovi z Chválkovic. „Po zápase
jsem klukům říkal, ať to hodí za hlavu, ty důležitější zápasy nás teprve
čekají. Čtyři body vidím jako reálné,
šest by bylo super. Musíme vyhrát
nad Chválkovicemi, to bude hodně
podstatný souboj,“ je si toho dobře
vědom Petr Navrátil.

7.Mohelnice
8.Nové Sady
9.Konice
10.Velký Týnec
11.Nemilany
12.Kostelec
13.Šternberk
14.Litovel

4
2
2
2
2
1
1
0

0
0
0
0
0
1
0
0

2
5
4
4
4
4
5
7

13:9 12
21:19 6
18:16 6
13:11 6
13:13 6
12:28 4
8:26 3
4:58 0

Krajská soutěž skupina “A”- dorost
7. kolo: Smržice - Brodek u Př. 4:2
(2:0), branky: Bajer 2x,Vaca,Cetkovský
- Černík,Kaláb. Protivanov - Slatinice
3:1 (2:0), branky: Mudroch,Liška,Milar
- Škobrtal. Šternberk „B“ - Náměšť
na Hané 1:10 (1:6), branky: Valtr - Dostál 5x,Navrátil 2x,Chorý 2x,Srovnal.
Želatovice - Tovačov 3:1 (1:0),
branky: Matlocha 2x,Režný - Kořínek. Hustopeče - Němčice nad H.

TJ Sokol Klenovice na Hané 1:7
(0:4)
FK Nové Sady
Branka Klenovic: T. Cetkovský. Rozhodčí: Motal – Silný, Fojtek.

Sestava Klenovic na Hané:

Prostějovsko/jim, tok - Již třetí desítku inkasovaných branek zahájili šestým kolem „A“ skupiny I.B třídy Olomouckého KFS fotbalisté Otinovsi. Tentokrát
jim na cestu domů hned šest kousků přibalily silné
Všechovice. S porážkou, ovšem mnohem těsnější, se domů vraceli také Pivín a Kostelec na Hané,
druhý jmenovaný se při derby s Plumlovem musel
vyrovnat s rychlým vyloučením a ztrátu 1:2 už nedotáhl. Vítěz okresního derby si tak ze čtvrté pozice hlídá čelo tabulky, když stále ztrácí jen dva body na vedoucí Ústí. A tří bodů se dočkali i ve Vrchoslavicích,
jež ukončily dlouhou neúspěšnou sérii domácím
soubojem s Tovačovem.
TJ Sokol Plumlov
TJ FC Kostelec na Hané
2:1 (2:1)
Branky: Křupka, Matula – Preisler. Rozhodčí: Lizna – Knoll ml.,
Halenka. ČK: Lužný (K). Sestava
Plumlova: Ježek (46. Laštůvka) –
Plajner, Ullmann, Fabiánek, Kutný –
Křupka, Zabloudil, Ševcůj, Klváček
(80. Bureš) – Hladký, Matula (81.
Vrána). Trenér: Jan Pešek. Sestava
Kostelce na Hané: Drčka – Chytil,
Doležel, Baláš (55. T. Menšík), Ju-

Prostějovsko/jim, tok – Hráčům Hvozdu se ve druhé
sezoně v „B“ skupině I.B třídy Olomouckého KFS stále
nedaří podle představ a v sedmém kole již popáté prohráli. Propadli se tak již na dvanácté místo. Opačné starosti
má letošní nováček z Protivanova, jenž dokázal zvítězit
ve Slavonínu a s celkově patnácti body ztrácí jediný bodík na vedoucí duo Haňovice, Babice. A jen kousek na
Protivanovem je jarní vítěz okresního přeboru Jesenec, jemuž se nepodařilo v Pasece bodovat a prohodil si s tímto
soupeřem pozice.

TJ Sokol Slavonín
TJ Sokol Protivanov
1:3 (0:0)
Po polovině podzimní části platí, že ní, na desátou Litovel čítá jen tři body Branky Protivanova: 46. D.
Klenovice zatím strádají v útoku a o a na předposlední místo jim schází v Sedlák z penalty, 59. F. Pospíšil,
souboji s Novými Sady i v obraně, nesmírně vyrovnané dolní polovině 73. Kropáč. Rozhodčí: Šmíd –
nicméně jejich ztráta není nijak zásad- tabulky jen dva body.

Moravskoslezská liga dorostu U-19
7. kolo: SK Líšeň - MSK Břeclav 0:1, MFK Vyškov
- Frýdek-Místek 0:7 (0:4), 1.SK Prostějov - Třinec
3:1 (1:1), Hodonín - Havlíčkův Brod 3:0 (1:0), HS
Kroměříž - Šumperk 1:1 (1:0), Vítkovice - HFK Olomouc 1:0 (0:0), Sparta Brno - Znojmo 0:4.
1. MFK Frýdek-Místek 5 1
0 23:3 16
2. 1.SK Prostějov 5 0 1 16:7 15
3. RSM Hodonín 4 1 1 15:11 13
4. FK Šumperk
4 1 1 8:5 13
5. SK Slavia Kroměříž3 3 0 16:5 12
6. 1.SC Znojmo FK 3 0 2 11:6 9
7. FC Havlíčkův Brod 2 1 2 10:6 7
8. FK Fotbal Třinec 2 1 3 8:12 7
9. MSK Břeclav
2 1 2 6:10 7
10.MFK Vyškov
2 0 3 8:16 6
11. MFK Vítkovice 1 1 3 5:9 4
12.FC Sparta Brno 1 0 5 3:18 3
13.1.HFK Olomouc 0 0 6 3:12 0
14.SK Líšeň
0 0 5 6:18 0

Hodnocení trenéra Plumlova
Jana Peška:
„Do utkání jsme vstoupili s nadějným brankářem Ježkem a vstup se
nám vydařil. Už v páté minutě vyšachoval obranu Kostelce Matula
a Křupka jeho nabídku neodmítl,
o dvě minuty později však bylo po
chybě obrany srovnáno. Nestalo

Hodnocení trenéra Kostelce
na Hané Ivo Vykopala:
„Vážím si přístupu všech hráčů, kteří
se na tomto utkání podíleli, hlavně
druhý poločas byl hektický a mohli
jsme výsledek otočit. Líbilo se mi, že
Plumlov měl do konce utkání z našeho výkonu ‚sevřené půlky‘. Nelíbila se mi naprosto zbytečná červená
karta a opět neproměňování ‚nadvyložených‘ šancí. Dorostenec, který
prošel ligou, by se toho měl zhostit
na výbornou. Vyloučení sice bylo
oslabením, ale někdy po něm přijde
semknutí zbylých deseti hráčů a je to
ku prospěchu. To se trošku stalo, protože druhý poločas jsme gól nedostali, měli jsme tři loženky, dvě z nich

Hodnocení trenéra Pivína
Jaroslava Svozila:
„Do Moštěnic jsme jeli bez čtyř hráčů základního kádru. Soupeř v minulém kole prohrál, takže jsme tušili, že
na tom nebude zrovna dobře. Vlastními chybami jsme ale přišli ne o jeden, ale rovnou o tři body. Vůbec se
nedařilo gólmanovi, který nás minule naopak podržel. Kromě dvou za-

I.B třída, skupina „B“: Vítězný Protivanov pronásleduje špici

Polák (75. Bureš) – Smékal, Lakomý, T. Cetkovský, Liška – Krč, Šlézar,
Rozehnal, Hatle (70. Komárek), Pekař – Klimeš. Trenér: Petr Navrátil.

5:3 (1:0), branky: Kolář,Farník,nehl.
- Panák,Porupka,Dorňák. Chomoutov Kojetín-Koválovice 4:0 (2:0), branky:
Ondrejka 2x, Švach, Vokurka. Doloplazy
- Lipník 1:5 (0:1), branky: Götzel - Miko,
Skřítecký,Pěcha,Caletka,Bureš.
1.Lipník
7 0 0 37:6 21
2.Chomoutov
6 0 1 26:3 18
3.Želatovice
5 0 2 22:9 15
4.Smržice
5 0 2 17:12 15
5.Tovačov
4 1 2 21:14 13
6.Doloplazy
3 2 2 23:18 11
7.Slatinice
3 0 4 23:19 9
8.Protivanov
3 0 4 13:23 9
9.Náměšť na Hané 2 2 3 21:21 8
10.Němčice nad H. 2 1 4 16:19 7
11.Hustopeče
2 0 5 17:22 6
12.Brodek u Př.
2 0 5 20:33 6
13.Kojetín
1 2 4 15:21 5
14.Šternberk “B“ 0 0 7 5:56 0

račka – Vařeka, Móri, Grepl, Vyhlídal – Preisler, Lužný. Trenér: Ivo
Vykopal.

TJ Sokol Horní Moštěnice
TJ Sokol v Pivíně
4:3 (1:2)
Branky Pivína: 15. a 35. Pokorný,
80. Martinec. Rozhodčí: Sládek –
Zemánek, Oulehla. Sestava Pivína:
V. Svozil – Martinec, Pavelka, Zbožínek – Švéda, Tydlačka, Sigmund,
Šišma – Pokorný, Sedlák, Bartoník
(46. Makoš). Trenér: Jaroslav Svozil st.

váhání byl ještě u zrodu pokutového
TJ Sokol Vrchoslavice
kopu. Je to škoda, protože jsme hráli
TJ Sokol Tovačov
proti mladému týmu, teď nás čekají
3:0 (1:0)
mnohem těžší soupeři. Nezbývá než
doufat, že do příště už budou některé Branky: Konupka 2, Loučka.
opory k dispozici.“
Rozhodčí: Valouch – Sedláček,
Ženožička. Sestava Vrchoslavic:
Tatran Všechovice
Jurčík – Olšanský, Zdražil, Šmíd,
TJ Otinoves
Jiříček – Neckář (10. Loučka),
6:2 (3:2)
Hradil, Polášek, P. Horák ml. –
Branky Otinovsi: Tlustý, Heinz. Konupka, Lacina. Trenér: RoRozhodčí: Dorušák – Bartůněk, Voj- man Šmíd.
tek. Trenér Otinovsi Tomáš Hrdlovič
se z taktických důvodů odmítl podělit Hodnocení trenéra Vrchoslavic
Romana Šmída:
o sestavu.
„Bylo to těžké a náročné. Dlouho
jsme nebodovali a byli jsme silně
Hodnocení trenéra Otinovsi
oslabeni, když nám chyběli Pavel
Tomáše Hrdloviče:
„Nevím, čím to je, ale venku hrajeme Horák a Spiller kvůli vyloučení,
hodně špatně a dostáváme strašně pro nemoc Zatloukal a Holub je
moc branek. Špatně dostupujeme, stále zraněný. Chtěli jsme bojoprohráváme osobní souboje a jsme vat, hrálo se na těžkém terénu a
pomalí. Stav 0:2 jsme ještě dokázali za deště, zvládli jsme to. Za stavu
dotáhnout na 2:2, za tohoto skóre 1:0 jsme neproměnili pokutový
jsme kopali z pravé strany standard- kop a dvakrát jsme trefili tyčku,
ku, brankář ji chytil, prohráli jsme rozhodl tak až náš náhradní bransouboj a oni šli sami na brankáře. Mi- kář zvýšením na 2:0. Pak už jsme
nule promluva pomohla a doma jsme to dovedli do vítězného konce.
vyhráli, nejde ale hovořit jim každý V bídné sestavě jsme získali tři
týden do duše. Kdyby mi podobné body, bylo to ale zasloužené,
chyby udělali dorostenci Mohelnice, soupeř se do vyložených šancí
nedostával.“
tak je vyhodím.“

Moravskoslezská liga dorostu U17
7. kolo: 1.FC Slovácko - Karviná 1:0 (0:0), FrýdekMístek - HFK Olomouc 2:1 (2:1), Třinec - MFK
Vyškov 4:0 (2:0), Hodonín - FC Hlučín 1:3, 1.SK
Prostějov - Znojmo 3:1 (2:1), SFC Opava - Baník
Ostrava 0:5 (0:3), Vysočina Jihlava - Sigma Olomouc
1:4 (0:2), SK Líšeň - HS Kroměříž 1:8, Zbrojovka
Brno - Fastav Zlín 1:1 (0:1).
1. FC Baník Ostrava 9 0 0 28:3 27
2. FC Zbrojovka Brno 7 1 0 42:6 22
3. FC Fastav Zlín
7 1 1 31:6 22
4. SK Sigma Olomouc 6 1 1 32:6 19
5. 1.FC Slovácko
6 0 2 27:11 18
6. FC Vysočina Jihlava5 1 3 19:13 16
7. 1.SC Znojmo FK 5 0 3 12:14 15
8. SK Slavia Kroměříž 4 3 2 22:10 15
9. Slezský FC Opava 4 1 4 13:18 13
10. MFK OKD Karviná 4 0 3 20:8 12
11. MFK Frýdek-Místek 3 1 5 12:34 10
12. FK Fotbal Třinec 2 3 4 12:18 9

Chládek, Ehrenberger. Sestava
Protivanova: R. Vybíhal – Bílek,
J. Vybíhal, Dvořák, M. Sedlák –
Kropáč, M. Pospíšil, Šindelka, D.
Sedlák (74. Z. Pospíšil) – F. Pospíšil (89. R. Sedlák), Grmela (63. T.
Pospíšil). Trenér: Josef Pospíšil.
13. FC Hlučín
14. 1.SK Prostějov
15. MFK Vyškov
16. 1.HFK Olomouc
17. RSM Hodonín
18. SK Líšeň

2
2
1
1
1
0

1
0
3
2
0
0

6 10:19
7 17:33
5 10:32
6 8:26
8 448:828
9 5:50

7
6
6
5
3
0

Hodnocení trenéra Protivanova
Josefa Pospíšila:
„Všechny góly padly ze standardních situací, první z penalty, druhý po rozehraném
nepřímém kopu a následné
skrumáže, poslední z přímého
kopu ze zhruba pětadvaceti
metrů. Poprvé jsme vyhráli
na půdě soupeře, utkání bylo
v podstatě vyrovnané. Byli
jsme trpělivějším a produktivnějším týmem, což bylo způsobeno faktem, že od šestatřicáté
minuty jsme hráli o deseti, když
byl po druhé žluté vyloučen
Šindelka, který hrál na zemi
rukou. Museli jsme přizpůsobit
taktiku, čekali na chyby soupeře a ty dokázali využít.“

SK Paseka
SK Jesenec
3:1 (1:0)
Branky Jesence: 48. J. Tichý. Rozhodčí: Piták – Šteier, Kološ. Sestava
Jesence: Kýr – Burian, Zajíček, Horák, Žouželka – Čížek, Továrek (46.
Z. Tichý), P. Tichý ml., Burget – Laštůvka, J. Tichý. Trenér: Petr Tichý
starší.
Hodnocení trenéra Jesence
Petra Tichého:
„V prvním poločase jsme dostali dva
góly po hrubých chybách. Do druhého
poločasu jsme otevřeli hru, vyměnili
obránce za útočníka, ovšem hned po
přestávce jsme do otevřené obrany
dostali třetí gól. Vzápětí jsme dali náš
jediný úspěch a zbytek zápasu jsme

4.Konice
4 1 1 17:9 13
5.Nové Sady
3 3 0 29:6 12
6.Černovír
4 0 1 21:8 12
7.Velké Losiny
3 1 2 8:16 10
8.Šternberk
2 1 3 15:18 7
9.Kozlovice
2 1 3 9:22 7
10.Lipník
2 0 4 10:20 6
Krajský přebor - starší žáci
11.Zábřeh
1 2 3 9:14 5
1 0 5 5:21 3
7. kolo: Čechovice - Šternberk 4:1 (4:0), 12.Brodek u Př.
0 1 5 6:31 1
branky: nehlášeno. Jeseník - Mohelnice 2:1 13.Želatovice
0 0 6 3:26 0
(2:0), branky: Polzer 2x - Cykrit. Želatovice 14.Slavonín
- Konice 2:4 (2:2), branky: Prudil,Braun Krajský přebor - mladší žáci
Burž 2x,Paš 2x. Nové Sady - Zábřeh 0:0.
Brodek u Př. - Černovír 0:3 (0:2), branky: 7. kolo: Želatovice - Konice 8:0 (4:0), branky:
Blažek,Kuchyňa,Hrstka. Slavonín - Lipník 0:5. Braun 3x,Lysák 2x,Vojtěchovský,Boucník,Zbořil.
nehlášeno. Velké Losiny - Kozlovice 1:1 (1:0), Čechovice - Šternberk 3:2 (2:0), branky:
branky: Rašner - Horák.
Zahradníček,Kobliha,Handl - nehl.. Jeseník
1.Mohelnice
5 0 1 33:6 15
- Mohelnice 3:0 (1:0), branky: Cundrla
2.Čechovice
4 1 0 22:3 13
3x. Slavonín - Lipník 1:3 (0:1), branky:
3.Jeseník
4 1 1 20:7 13
Lang - Vybíral,Štěpánek,Gryeger. Nové

Sady - Zábřeh 1:2 (1:0), branky: Hada
- Nízký,Hrubý. Brodek u Př. - Černovír
2:10 (1:5), branky: Nevěřil,Puček - Hanus
4x,Krbeček 3x,Špidla 2x,Kučera. Velké
Losiny - Kozlovice 1:3 (1:1), branky:
Hanulík - Polášková 3x.
1.Kozlovice
5 0 1 20:12 15
2.Čechovice
4 1 0 26:10 13
3.Zábřeh
4 1 1 22:17 13
4.Černovír
4 0 1 36:15 12
5.Želatovice
4 0 2 25:19 12
6.Šternberk
3 1 2 27:16 10
7.Mohelnice
3 0 3 31:15 9
8.Jeseník
3 0 3 20:19 9
9.Lipník
2 1 3 16:29 7
10.Slavonín
1 2 3 23:25 5
11.Nové Sady
1 2 3 8:10 5
12.Konice
1 2 3 13:22 5
13.Brodek u Př.
1 0 5 16:46 3
14.Velké Losiny
0 0 6 8:36 0

byli aktivnější, Paseku jsme zatlačili
do hluboké defenzivy, ale neproměnili
jsme ani ty největší šance. Jinak bychom sahali minimálně po bodu. Na
proměňování šancí musíme zapracovat, protože v okrese jsme dávali gólů
hodně, ale pouze dva hráči, jinak je to
mizérie. Za nasazení ve druhém poločase musím své hráče pochválit.“

TJ Sokol Šumvald
FC Hvozd
3:1 (2:0)
Branka Hvozdu: Vánský. Rozhodčí:
Menšík – Pumprla, Odstrčil. Sestava
Hvozdu: Koutný – Pírek (65. O. Procházka), J. Bílý, Z. Poles, F. Bílý – V.
Bílý, P. Muzikant (70. P. Grulich), Vánský, Žouželka – F. Coufal (77. Beňa),
Vrba. Trenér: Karel Procházka.

Okresní přebor mladších žáků
7. kolo: FK Výšovice-Sokol Držovice 2:1, FK
Němčice-Sokol Čechovice B 6:0 (3:0), Sokol v
Pivíně-Sokol Brodek u PV 1:1 pk2:1, Jiskra Brodek
u Konice-FC Kostelec na Hané 0:0 (0:0), pk2:3,
Smržice-FC Kralice 7:2 (3:1).
1. FK Němčice
4 4 0 0 26:0 12
2. Sokol Čechovice B 4 3 0 1 11:11 9
3. FC Kostelec n/H 4 2 1 1 12:5 8
4. Sokol v Pivíně 4 2 1 1 7:8 8
5. Brodek u Konice 3 2 1 0 16:3 7
6. Sokol Brodek u PV 4 1 1 2 5:10 4
7. Sokol Držovice 4 1 0 3 15:12 3
8. FK Výšovice
4 1 0 3 7:17 3
9. Smržice
4 1 0 3 11:28 3
10. FC Kralice
3 0 0 3 3:19 0

Okresní přebor žáků 7+1
7. kolo: Sokol Bedihošť-Sokol Brodek u PV 2:15, Sokol
Klenovice-Sokol Přemyslovice 4:3.

Z
8
7
8
8
7
8
8
8
8
8
8
7
8
8
8
7

V
5
5
5
4
5
4
4
3
2
3
2
2
2
2
1
1

R
2
1
1
3
0
2
0
3
4
0
1
1
1
1
3
1

P
1
1
2
1
2
2
4
2
2
5
5
4
5
5
4
5

S
17:5
19:12
14:11
19:10
12:9
17:13
20:16
14:10
7:11
16:20
12:16
6:11
13:20
8:15
8:12
9:20

B
17
16
16
15
15
14
12
12
10
9
7
7
7
7
6
4

Sportika - II.třída
Dohrávka 4. kola: Sokol Určice B-Smržice 8:2 (2:2),
branky: Javořík 4, Bokůvka, Fréhar, Novák, Pavel Studený 2.
7. kolo: Sokol Přemyslovice-Haná Prostějov
0:1 (0:1), branky: Zbožínek, FC Kralice B-Sokol
Čechovice B 2:2 (0:2), pk 3:2. branky: Procházka,
Přidálek - Frys, Nakládal, Haná Nezamyslice-Sokol
Brodek u PV 2:3 (1:3), branky: Mariánek, Moravec
- Frys, Zatloukal, Šimeček, Smržice-Horní Štěpánov
2:4 (2:1), branky: Kalandřík - Žilka 3, Klimeš, Sokol
Vrahovice-Sokol Zdětín 6:2, branky: Studený 3,
Doležel, Marek, Šedivý - Zdráhal 2, Sokol OlšanySokol Držovice 2:0 (1:0), branky: Hošák, Pospíšil,
Skalka 2011-Sokol Určice B 4:0 (3:0), branky:
Labounek, Mlčoch, Vogel, Šubrt.
1. Horní Štěpánov 6 6 0 0 27:5 18
2. Sokol Vrahovice 7 5 2 0 26:13 18
3. Haná Nezamyslice 6 4 1 1 23:7 13
4. Sokol Čechovice B 7 3 2 2 17:14 12
5. Haná Prostějov 7 3 1 3 13:11 11
6. Skalka 2011
7 3 1 3 12:17 11
7. Sokol Určice B 6 2 2 2 13:11 10
8. Sokol Zdětín
7 3 1 3 15:22 10
9. Sokol Brodek u PV 6 3 0 3 14:17 9
10. Sokol Olšany 6 2 1 3 11:11 7
11. FC Kralice B
6 1 2 3 7:10 6
12. Sokol Držovice 7 1 1 5 12:25 5
13. Sokol Přemyslovice 7 1 1 5 12:22 4
14. Smržice
7 1 1 5 18:35 4
Kanonýři: 8 - Klimeš Libor (Horní Štěpánov),
Nakládal Petr (Sokol Čechovice B), 7 - Horák
Pavel (Haná Nezamyslice), Hošák Jaroslav (Sokol
Olšany), Studený Jan (Sokol Vrahovice), 6 - Cupal
Jan (Horní Štěpánov), Zdráhal Luděk (Sokol Zdětín).

III. třída
7. kolo: FK Výšovice-Sokol Bedihošť 2:1 (1:1),
Sokol Vicov-Sokol v Pivíně B 5:0, Haná Nezamyslice
B-Sokol Protivanov B 0:5, FC Ptení-FK Němčice 1:3
(0:1), Sokol Čechy pod Kosířem-Sokol Otaslavice
3:6 (2:3), Sokol Kladky-FC Dobromilice 4:1 (2:0),
Sokol Tištín-Sokol Mostkovice B 4:0.
1. Sokol Kladky 7 7 0 0 28:9 21
2. FK Němčice
7 5 2 0 15:8 18
3. Sokol Otaslavice 7 4 1 2 17:12 13
4. Sokol Vicov
6 3 2 1 16:6 12
5. Sokol Protivanov B 6 4 0 2 16:10 12
6. FC Dobromilice 7 4 0 3 17:15 12
7. Sokol Tištín
7 3 1 3 20:13 10
8. FK Výšovice
7 2 2 3 9:9 10
9. FC Ptení
7 2 2 3 11:13 10
10. Nezamyslice B 7 2 1 4 10:18 8
11. Sokol Čechy p.K. 7 2 1 4 21:31 7
12. Sokol Mostkovice B 7 1 2 4 6:15 6
13. Sokol Bedihošť 7 1 1 5 13:23 4
14. Sokol v Pivíně B 7 0 1 6 7:24 1
Kanonýři: 6 - Špaček Jakub (FC Dobromilice), 5
- Bosák David (Sokol Tištín), Navrátil Miloš (Sokol
Kladky), Štěpánek Radomír (Sokol Vicov), 4 - Havelka
Patrik (Sokol Čechy pod Kosířem), Konečný Josef
(Sokol Kladky), Křeček David (Sokol Kladky), Mirga
Tomáš (Sokol Bedihošť), Sekanina Jan (FC Ptení).

IV. třída
7. kolo: Jiskra Brodek u Konice-Pavlovice u Koj. 6:0
(0:0), Burget, FC Kostelec na Hané B-Sokol Plumlov
B 1:1 (1:0), pk3:4, Sokol Ivaň-Želeč 5:0, Sokol
Vrahovice B-Biskupice 3:0, Sokol Tvorovice-Sokol
Přemyslovice 1:0.
1. Brodek u Konice 5 4 1 0 29:4 14
2. FC Kostelec n/H B 5 4 1 0 29:5 13
3. Sokol Plumlov B 5 3 2 0 20:6 12
4. Sokol Vrahovice B 5 4 0 1 17:11 12
5. Sokol Tvorovice 5 3 1 1 13:6 10
6. Pavlovice u Koj. 5 3 0 2 12:15 9
7. Brodek u PV B 4 1 1 2 10:12 5
8. Přemyslovice 5 1 0 4 7:11 3
9. Sokol Ivaň
5 1 0 4 6:13 3
10. Morávia Doloplazy 4 1 0 3 8:16 3
11. Biskupice
5 1 0 4 6:20 3
12. Želeč
5 0 0 5 4:42 0
Kanonýři: 13 - Merta Petr (FC Kostelec na Hané B),
8 - Žondra Radim (Jiskra Brodek u Konice), 5 - Burget
Hubert (Jiskra Brodek u Konice), Hauer Vincenc (Jiskra
Brodek u Konice), Jozek Jakub (Morávia Doloplazy),
Sovík Evžen (Sokol Plumlov B).

Hodnocení trenéra Hvozdu
Karla Procházky:
„Za dvanáct minut bylo po dvou individuálních chybách stopera Pepy
Bílého rozhodnuto, neměl svůj
den, to se občas stává. Na to jsem
zareagoval posunutím do zálohy a
přesunem Jirky Vánského dozadu,
od té doby to už bylo vyrovnané a
tento úsek také skončil 1:1. Podstatnou roli hrála naše špatná fyzická
kondice, hráči byli pomalí a nestačili se vracet. Příčinou je tréninková
morálka kluků. Projevilo se rovněž,
že to byl už čtvrtý zápas bez středního záložníka. Líbil se mi ale výkon Michala Pírka, jenž se vracel
Okresní přebor dorostu
po zranění. Kluci se sice snažili, ale
7.
kolo:
Sokol v Pivíně-Sokol Brodek u PV 0:1, FC
nestačilo to. V plné sestavě bychom
Kralice-Sokol Plumlov 2:1, Haná Nezamyslice-Volno.
proti nim uspěli.“
1. Sokol Klenovice 4
2. Sokol Brodek u PV 2
3. Sokol Přemyslovice 2
4. Sokol Bedihošť 2

3
2
0
0

0
0
0
0

1
0
2
2

16:17
24:4
6:10
4:19

9
6
0
0

Veškeré úřední zprávy
a další aktuality mohou
zástupci jednotlivých
oddílů i jejich
příznivci nacházet
na internetových
stránkách
WWW.
OFSPROSTEJOV.
CZ !

1. Sokol Brodek u PV 3
2. Sokol v Pivíně 2
3. Sokol Plumlov 2
4. FC Kralice
3
5. Haná Nezamyslice 2

2
1
1
1
1

0
0
0
0
0

1
1
1
2
1

7:6
4:3
5:5
4:5
3:4

6
3
3
3
3

Okresní přebor žáků
7. kolo: Sokol v Pivíně - volno, Jiskra Brodek u
Konice-Haná Prostějov 1:9, Sokol Protivanov-FC
Hvozd 0:8, Sokol Plumlov-FC Dobromilice 4:1 (1:1),
Sokol Určice-FC Kralice 9:2 (5:0).
1. Sokol Určice
3 3 0 0 25:4 9
2. Haná Prostějov 2 2 0 0 22:1 6
3. Brodek u Konice 3 2 0 1 9:10 6
4. FC Kralice
3 1 0 2 11:10 3
5. Sokol v Pivíně 1 1 0 0 1:0 3
6. Sokol Plumlov 3 1 0 2 6:6 3
7. FC Hvozd
2 1 0 1 8:13 3
8. FC Dobromilice 3 1 0 2 6:12 3
9. Sokol Protivanov 4 0 0 4 1:33 0
Kanonýři: 7 - Vobejda Jaroslav, 4 - Piňos Petr (oba
Sokol Určice), 3 - Grepl Pavel (Brodek u Konice).

Lední hokej
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Hokejisté Prostějova se sice dočkali první výhry, pak ale nezvládli derby

0
2

MUŽSTVO DOPLNIL BEK KORÍM, PODOBA FORMACÍ SE MĚNÍ...

HC REBEL HAVLÍČKŮV BROD

LHK JESTŘÁBI PROSTĚJOV

0:1

0:0

0:1

Branky a nahrávky: 16. Coufal (Belay, Malý), 42. Černý (Luňák). Rozhodčí: Jílek
– Štofa, Beneš. Střely na branku: 15:28. Vyloučení: 10:9, navíc Maliník (HB) osobní trest 10 minut za nesportovní chování. Bez využití. Oslabení: 0:0. Diváků: 521.

Sestava HC Rebel Havlíčkův Brod:
R. Svoboda
Jekel
(21. Šurý)
– Pavlíček,
– Dora,Janáček,
Šaur, Novák,
T. Semrád,
Kovář,Škůrek,
Nekoranec,
D. Boháč,
Strapina
Piegl,–
Kučera,Zítka
Prokop,
Popolanský,
– Babka,Bartoš,
Maliník, Bolfík,
Boček Medřický,
– Endál, Přikryl,
Rejžek,
Rousek
Zháňal,
– Schleiss,
Blaha,
Pejchar,
Průdek,J.Haman,
Sýkora –Buhaj,
Chlubna,
Procházka
Milfait, Petr Kuchta. Trenér: Miroslav Barus.

Sestava lhK jestřábi
Kocián
Kolibár, Roupec, Vosátko, Korím, Malý, Jedlička

Tomáš Sršeň st.
Petr Zachar

2
5

Kajaba, Venkrbec, Indra
Černý, Luňák, Kubica
Stejskal, Belay, Coufal
T. Sršeň ml., Duba, Poulíček
Medek
Trenéři:

SALITH ŠUMPERK

0:2

0:2

Branky a nahrávky: 3. Roupec (Indra, Kolibár), 13. Sršeň (Jedlička, Duba) –
11. Holík (Plášek, Moskal), 21. Sedlák (Moskal), 25. Moskal, 43. Vávra (Brunec,
Berger), 49. Moskal (Staněk). Střely na branku: 39:39. Rozhodčí: Úlehla – Čížek,
Kašík. Vyloučení: 6:8. Využití: 1:1. Oslabení: 0:0. Diváků: 1620.

Sestava lhK jestřábi
Kocián
Kolibár, Roupec, Vosátko, Korím, Malý, Jedlička

Tomáš Sršeň st.
Petr Zachar

Druhý týden ostré sezony a celkem pět prvoligových kol je za námi, situace Jestřábů se ale oproti
úvodnímu vstupu příliš nezměnila. Svěřenci trenérů Sršně a Zachara sice odmazali ze svého
konta nulu mezi získanými body i počtem výher,
stále se však nemohou příliš chytnout v koncovce
a po porážce v krajském derby zůstávají na chvostu tabulky. Ve středu tak sice v bitvě dvou zatím
nejslabších mužstev přetlačili Havlíčkův Brod, proti
Šumperku ovšem dvakrát přišli o vedení a nakonec z toho byla již čtvrtá porážka.
Prostějov/jim

LHK JESTŘÁBI PROSTĚJOV

2:1

Do prvního utkání Valašského Meziříčí zasáhlo
hned šest Jestřábů, další mohou následovat...

Kajaba, Venkrbec, Indra
Černý, Luňák, Kubica
Stejskal, Belay, Coufal
T. Sršeň ml., Duba, Poulíček
Medek
Trenéři:

„Není to ideální, mysleli jsme, že
budeme mít více bodů. Nechceme
ale věšet hlavu. Zaměříme se na
věci, které nefungují, v prvé řadě na
koncovku a na větší důraz do brány.
Musíme to zjednodušit a střílet, musíme být agresivnější, a pokud si ty
šance vytvoříme, tak je musíme proměňovat,“ hlásil okamžitě po sobotním derby hlavní kouč Prostějova
Tomáš Sršeň.
Při soubojích s Kladnem a Kadaní
se to může mimo jiné projevit i přeskládáním sestavy. „Budeme o tom
diskutovat a uvidíme. Necháme si
to každý projít hlavou, v pondělí
potrénujeme a v úterý bychom se
měli připravovat v sestavě, která
půjde ve středu na led,“ naznačil
lodivod. Osobně věří, že se sobotní
prohra nijak negativně neprojeví
a nepošle mančaft psychicky dolů.
„Kluci by to měli hodit za hlavu.

Ukážeme si věci na videu, řekneme
si k tomu něco a jedeme dál. Nedá
se nic dělat, takový je hokej, jednou
jsi nahoře, jednou dole. Nemyslím
si, že by u kluků měla být nějaká
panika,“ nabádá Sršeň ke klidu.
I proto, že ve hře vidí i spoustu pozitiv. „Když vezmu všechna utkání,
nemyslím si, že projev mužstva je
až tak špatný, jak vypovídá tabulka. Bohužel v těchto klíčových
momentech, jako jsou přesilovky
a oslabení, dostáváme příliš moc
gólů, na to se musíme zaměřit,“
uvědomuje si.
Pro oba zápasy minulého týdne nemohl využít služeb beků
Skřivánka se Švaříčkem, naopak
novicem v sestavě byl z Pardubic
zapůjčený Karol Korím. Tomu
se podařilo proti Jestřábům ve
vzájemném souboji skórovat. „Postavou i zkušenostmi by měl tvrdit
muziku, zahrál si totiž první ligu,
extraligu i Ligu mistrů. Očekávám

Rozhodnuto. Jestřábi právě inkasují z hole Vávry čtvrtou branku, což jejich snahu o bodování značně
otupilo.
Foto: Jiří Možný
od něj rovněž přínos do přesilovek
a oslabení, navíc by měl skvěle
zapadnout do kabiny,“ představil novou tvář sportovní manažer
a původní profesí obránce Jiří Vykoukal.
Před sezonou se zajímal prostějovský oddíl rovněž o přerovského Jakuba Ference, jenž
nakonec zakotvil v polském
Tychy, ani nyní přesto nelze
vyloučit, že by ještě někdo další do kádru nezavítal. „Každý
den se dívám po volných hráčích
a mám vytipovaný určitý okruh,
rozdíl mezi první a druhou ligou
je totiž markantní. Zatím věříme
hráčům, co si postup vybojovali, podle výsledků ale může
být naše pátrání intenzivnější,“

přiznal sportovním manažer Jestřábů.
Úspěšně se rozvíjí i spolupráce
s druholigovým Valašským Meziříčím. K duelu prvního kola proti
Porubě nastoupili ze současného
kádru Jestřábů brankář Lukáš Vydržel, obránci Marek Kaluža, Aleš
Knesl a útočník Patrik Kuchta,
z Prostějova navíc u Bobrů hostují
rovněž Martin Finkes a Michal
Tomiga mladší. A aby toho nebylo
málo, na hostování ze Zlína je tam
ještě exprostějovský David Jurík.
„Zatím je brzy na výraznější hodnocení, ovšem jsem rád, že klubu
pomohli k výhře nad favoritem
soutěže, navíc se střelecky prosadil Kuchta. Všichni jsou vidět
a potřebujeme, aby ten rozdíl byl

vidět, může se totiž stát, že podle
výsledků brzy dostanou šanci,“
upozornil Vykoukal.
Stejně tak je pravda, že tento počet hráčů vypomáhajících Bobrům není konečný a bude se ještě
rozšiřovat. „Bude to záviset na
zraněních i vytíženosti, rozhodne
vždy aktuální stav,“ nechtěl být
konkrétnější.
Nabízí se tak útočníci Lubomír
Kovařík a Frank Kučera, kterým
se nyní nedaří prosadit do jestřábí sestavy, po delší pauze možná
budou potřebovat rozehranost
i David Skřivánek s Filipem Švaříčkem...
Zvednou se Jestřábi před domácím
publikem? Nebo budou muset přijít razantnější zásahy?

Sestava SALITH Šumperk:
Koutský – Sedlák, Gewiese, Drtil, Holík, Slavík, Novotný, Dietz, Žalčík,
Moskal, Staněk, Velecký, Plášek, Haas, Vávra, Berger, Brunec, Vachutka, Vrdlovec, Kužílek. Trenér: Radek Kučera.

PRŮBĚŽNÁ TABULKA PO 5. KOLE


Tým

Z

V

VP

PP

P

Skóre

Bodů

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.

SK Horácká Slavia Třebíč
HC Benátky nad Jizerou
HC Stadion Litoměřice
Rytíři Kladno
Salith Šumperk
AZ Havířov
HC Slovan Ústí nad Labem
HC Most
HC Dukla Jihlava
Piráti Chomutov
ČEZ Motor České Budějovice
Sportovní klub Kadaň
LHK Jestřábi Prostějov
HC Rebel Havlíčkův Brod

5
5
5
5
5
5
5
5
5
4
5
4
5
5

4
3
3
3
3
2
2
0
2
1
2
1
1
0

1
1
0
0
0
1
0
3
0
1
0
0
0
0

0
1
1
2
2
2
2
1
2
1
3
2
4
4

0
0
1
0
0
0
1
1
1
1
0
1
0
1

20:11
16:10
13:7
16:8
22:21
17:16
17:22
15:17
12:12
11:10
13:17
12:14
7:16
6:16

14
11
10
9
9
8
7
7
7
6
6
4
3
1

Přehled výsledků 1. ligy ČR
4. kolo: HC Most – HC Benátky nad
Jizerou 4:5 (0:2, 2:1, 2:1 - 0:0) po s.n.
(0:1). Branky: 23. Smolka (Charousek), 31. Pavlík, 44. Tauš (Charousek,
Slavíček), 46. Slavíček (Kasal) – 10.
Dlouhý, 13. Ordoš (Jonák, Skalický),
21. Skořepa (Kolmann, Říha), 55.
Říha, rozh. náj. Pabiška. Diváci: 379 *
Piráti Chomutov – HC Dukla Jihlava 4:3 (2:2, 0:1, 1:0 - 0:0) po s.n. (2:1).
Branky: 5. Moore (Dušek), 9. Scalzo
(Sinisalo, McGregor), 57. Hovorka
(Hřebejk, Růžička), rozh. náj. Marek
Hovorka – 7. Melenovský (Důras,
Štěbih), 14. Zeman (Schejbal, Dobrovolný), 33. Štěpánek (Čachotský). Diváci: 2386 * Sportovní klub Kadaň
– HC Slovan Ústí nad Labem 4:5
(0:2, 2:1, 2:2). Branky: 27. Šagát (Kadlec, Charousek), 34. Chlouba (Trefný,
Šagát), 46. Ton (Pavlas), 51. Hejcman
(Mazanec) – 5. Holomek (Vágner),
9. Roubík (Budínský, Vágner), 23.
Holomek (Přeučil), 47. Roubík (Rod),
47. Kloz (Tůma). Diváci: 290 * SK
Horácká Slavia Třebíč – HC Stadion Litoměřice 3:2 po prodl. (0:1, 2:1,
0:0 - 1:0). Branky: 31. Bartoň (Burian,
Čuřík), 39. Dolníček (Havel, Pekr), 61.
Pekr (Erat, Dolníček) – 8. Rys (Bílek,
Kalla), 21. Rys (Kalla, Bílek). Diváci:
1540 * AZ Havířov – Rytíři Kladno
2:5 (1:2, 0:3, 1:0). Branky: 19. Šlahař
(Jakúbek, Tomi), 55. Haas (Matějek,
Říčka) – 11. Hořava (Kolářík), 15. Hořava (Melka, Tenkrát), 22. Rudovský
(Dalecký), 33. Hořava (Tenkrát), 36.
Dragoun (Kania, Pitule). Diváci: 2884
* Salith Šumperk – ČEZ Motor
České Budějovice 7:4 (2:1, 2:2, 3:1).
Branky: 14. Holík (Staněk), 17. Žálčík
(Sedlák, Moskal), 21. Staněk (Sedlák,
Moskal), 26. Moskal (Žálčík), 46.
Žálčík (Staněk), 52. Velecký (Plášek,
Haas), 60. Moskal (Žálčík) – 15. Rob

(Vaniš), 21. Pajič (Boháč, Punčochář),
31. Straka, 58. Vráblík (Nouza). Diváci: 900 * HC Rebel Havlíčkův Brod
– LHK Jestřábi Prostějov 0:2 (0:1,
0:0, 0:1). Branky: 16. Coufal (Belay,
Malý), 42. Černý (Luňák). Diváci: 521.
5. kolo: HC Dukla Jihlava – SK
Horácká Slavia Třebíč 2:4 (0:2, 0:1,
2:1). Branky: 41. Březina (Melenovský, Podlipnik), 42. Čachotský (Malec,
Jarůšek) – 4. Havel (Erat, Zdráhal), 16.
Burian (Holec), 24. Dolníček (Havel,
Erat), 60. Burian. Diváci: 2411 * LHK
Jestřábi Prostějov – Salith Šumperk
2:5 (2:1, 0:2, 0:2). Branky: 3. Roupec
(Indra, Kolibár), 13. Sršeň (Jedlička,
Duba) – 11. Holík (Plášek, Moskal),
21. Sedlák (Moskal), 25. Moskal, 43.
Vávra (Brunec, Berger), 49. Moskal
(Staněk). Diváci: 1620 * HC Benátky
nad Jizerou – Piráti Chomutov 3:2
(2:1, 1:0, 0:1). Branky: 13. Skalický
(Miškovský), 15. Miškovský (Vařecha,
Skalický), 28. Mikyska – 14. Drtina, 52.
Rýgl (Kämpf, Hřebejk). Diváci: 325 *
ČEZ Motor České Budějovice – Rytíři Kladno 2:0 (1:0, 0:0, 1:0). Branky: 12. Růžička (Vráblík), 43. Nouza
(Straka). Diváci: 3975 * HC Stadion
Litoměřice – HC Rebel Havlíčkův
Brod 3:0 (2:0, 1:0, 0:0). Branky: 11.
Rys (Kalla), 14. Kalla (Míka), 33. Procházka (Doležal, Ondráček). Diváci:
970 * AZ Havířov – Sportovní klub
Kadaň 3:2 (1:0, 1:1, 1:1). Branky: 10.
Tomi, 38. Loskot (Jiránek), 44. Pechanec (Kucsera) – 27. Tejnor (Ton, Jíra),
57. Šagát (Jíra, Chlouba). Diváci: 1643
* HC Most – HC Slovan Ústí nad
Labem 3:2 po prodl. (0:0, 1:1, 1:1 1:0). Branky: 22. Petruška (Kubinčák,
Divíšek), 42. Gerhát (Divíšek, Smolka), 62. Smolka – 35. Budínský (Roubík, Rod), 53. Tůma (Meidl, Kloz).
Diváci: 353.

Na řadě je DOMÁCÍ DVOJUTKÁNÍ, ve středu s Rytíři,
v sobotu je vyzve prostějovský kouč J. Beck s Kadaní

Prostějov/jim - Hned dvakrát
se v tomto týdnu představí hokejoví Jestřábi prostějovským
fanouškům. Vinou potíží Kladna
s vlastním stadionem totiž došlo
ke změně pořadatelství a ve středu se bude hrát oproti prvotním
plánům na Hané, o tři dny později tu přijede výběr Kadaně,
jejž vede prostějovský rodák Jaroslav Beck.
Nejbližší soupeř Prostějova je také
nováčkem první ligy, ovšem nedobrovolným. Na jaře totiž nezvládl baráž o udržení v extralize, takže se opět
po zhruba deseti letech mohou tyto
dva týmy potkat v souboji o body...

Středočeši se v úvodní polovině
sezony musí smířit s tím, že je čekají bitvy prakticky jen na soupeřových kluzištích, a zatím si s těmito
podmínkami vedou velice dobře.
Podařilo se jim zvítězit v Mostu,
Ústí nad Labem i Havířově, neuspěli jen v Benátkách a o víkendu
v Českých Budějovicích. V praxi
to znamená celkem devět bodů
a čtvrté místo o fous za Litoměřicemi i Benátkami.
Hlavní předností Rytířů je defenziva, osm inkasovaných branek
je hned po Litoměřicích nejlepší
bilance z celé první ligy. V bráně
totiž exceluje Jan Chábera a vý-

tečně si vedou i obranné páry,
přestože nejstaršímu Davidu
Růžičkovi je pouze šestadvacet
let a kolem sebe má hlavně spoluhráče narozené v letech 1993
a 1994. Slabinou není ani útok,
šestnáct vstřelených branek značí průměr nad tři góly na zápas,
v tomto směru jsou zatím nejúspěšnější extraligou prověření
Miloslav Hořava s Janem Eberlem, jimž pozice připravují zejména Michal Dragoun s Petrem
Tenkrátem a Antonínem Melkou.
To víkendový soupeř Jestřábů se
zatím výsledkově spíše trápí. SK
Kadaň je aktuálně dvanácté s pou-

hými čtyřmi body, má však souboj
s Chomutovem k dobru. Právě
s loňským extraligistou tento klub
významně spolupracuje a dává
prostor jeho mladíkům. S tím souvisí i skutečnost, že se role hlavního
kouče ujal dlouholetý úspěšný trenér mládeže Jaroslav Beck. Po delší době se tak v sobotu večer opět
bude moci ukázat v rodném městě,
když tu totiž v zimě hrála juniorka
Chomutova, už byl v té době převeden na střídačku „A“-týmu Pirátů.
Mužstvo ze severozápadních Čech
v prvním kole uhrálo bod po prohře
na nájezdy s Mostem, poté překvapilo výhrou v Benátkách, ná-

sledně však vždy o jedinou branku
neuspělo proti Ústí ani Havířovu.
Výsledkem je tak mírně negativní
skóre a pozice těsně před Jestřáby,
jimž se zatím také po výsledkové
stránce moc nedaří.
V bráně Kadaně se střídají Miroslav Hanuljak s Václavem Moučkou, v obraně jsou na tom pohledem do statistik nejlépe Aleš Pavlas
s Jakubem Trefným, v útoku se
hokejem baví zkušení Petr Jíra, Jiří
Charousek a Martin Šagát.
Středeční souboj začíná na prostějovském stadionu v 18.00
hodin, sobotní přesně o hodinu
dříve.

V prvoligové konkurenci Jestřábi kulhají

Prostějov/jim – Pouze jediný
Jestřáb se vešel po úvodních
pěti prvoligových kolech do
elitní padesátky kanadského
bodování. Díky třem brankám
se to podařilo René Kajabovi,
druhý tříbodový z prostějovské
sestavy Marek Indra se až sedmdesátý. Zatímco před rokem
tak prostějovští hokejisté individuálním statistikám vévodili,
letos se musí smířit s tím, že se
jim příliš nedaří...Naopak kochat
se ofenzivní podívanou mohou v
Šumperku. I díky sobotnímu čtyřbodovému představení na Hané je
na čele kanadského bodování třináctibodový Patrik Moskal, stejný
hráč je díky osmi asistencím rovněž nejlepším nahrávačem. Nijak
slavné to není ani v bilanci účasti

na ledě při vstřelených a obdržených gólech, v tomto směru jsou
na tom nejlépe ti Jestřábi, kteří
mají na svém kontě nulu. V plusu
totiž není nikdo, naopak Lubomír
Vosátko má aktuálně -5, Lukáš
Luňák s Filipem Švaříčkem -3.
Mezi nejlepší se nemohou řadit
Jestřábi ani v brankářských statistikách, byť se Ondřeji Kociánovi
již podařilo vychytat čisté konto.
Úspěšnost těsně nad devadesát

procent a průměr tři inkasované
branky a více zdaleka nepatří na
přední příčky.
Nejvýše jsou tak prostějovští hráči
v kolonce trestných minut. Lubomíru Vosátkovi k tomu stačily čtyři dvouminutové tresty a zařadil se
na počátek třetí desítky. V tomto
směru jsou s pětadvaceti minutami
nejpilnější David Kajínek z Benátek nad Jizerou a Patrik Urbanec
z Jihlavy.

Kam příště....

6. kolo, středa 24. září: Piráti Chomutov – SK Horácká Slavia Třebíč,
HC Rebel Havlíčkův Brod – HC Dukla Jihlava, Salith Šumperk – HC
Stadion Litoměřice, Rytíři Kladno – LHK Jestřábi Prostějov, SK Kadaň – ČEZ Motor České Budějovice, HC Most – AZ Havířov, HC Benátky nad Jizerou – HC Slovan Ústečtí Lvi.
7. kolo, sobota 27. září: HC Slovan Ústečtí Lvi – Piráti Chomutov, AZ
Havířov – HC Benátky nad Jizerou, ČEZ Motor České Budějovice – HC
Most, LHK Jestřábi Prostějov – SK Kadaň, HC Stadion Litoměřice –
Rytíři Kladno, HC Dukla Jihlava – Salith Šumperk, SK Horácká Slavia
Třebíč – HC Rebel Havlíčkův Brod.

www.vecernikpv.cz
www.vecernikpv
.cz
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„Je to pro mě sen,“ užívá si Robin Tomáš Sedlák: „Je moc dobře, že v kraji nějaké derby je“
Exprostějovský obránce vzpomíná nejen na doby „žlutomodré síly“
Medek pobyt v „áčku“ Jestřábů

Prostějov/jim – Po celkem
třech zápasech strávených v
pozici třináctého útočníka se
na čtvrtý pokus dočkal Robin
Medek svého premiérového
startu v první lize dospělých.
Sedmnáctiletý forvard se

dočkal v sobotu večer při
derby se Šumperkem, příliš
radosti ovšem po zápase
neměl, dojem mu zkazil
nepříznivý výsledek znamenající již čtvrtou porážku
v sezoně.

Dočkal se. Ve víkendovém derby proti Šumperku debutoval Robin
Medek v první lize dospělých, na led se dostal alespoň při jednom
střídání.
Foto: Jiří Možný

„Trenér mi řekl, že se mám
rozhýbat a jít na led. Pocit je
to sice pěkný a jsem za první
start rád, to jedno střídání
ale zas nic neřešilo. Hlavně
mě mrzí, že jsme prohráli,“
dělil se Robin Medek o své
dojmy s Večerníkem krátce po
závěrečném hvizdu.
Oproti první lize juniorů si
všiml velkého rozdílu, hlavně
v rychlosti a myšlení hráčů.
„Nastupují tu na střídavé starty
hráči z extraligy, je to něco
úžasného. Jsem rád, že byla
možnost, abych šel na led. Tréninky i spoluhráči mi hodně
dali, všichni jsou v pohodě a
pomáhají mi, já jsem rád, že tu
mohu být,“ užívá si i samotné
příležitosti být na střídačce.
Hlavní vytížení tak i vzhledem
ke svému věku zažívá mezi
juniory, kde na něj čekají zápasy v pátek a neděli. Následně
ve středu a sobotu plní roli
třináctého útočníka v „A“mužstvu. „Já se učím. Když
jsem sedával, tak jsem se díval
na hráče, co dělají, jak bruslí,
je to pro mě sen být tu v kabině
‘áčka’ s takovými hráči, jako
je pan Černý a spol. Zatím si
to užívám. Že jsem naskočil
na jedno střídání, to je takový dárek. Škoda, že jsem
nenaskočil, když jsme vedli, ale
i tak jsem za to rád,“ usmíval se.
I proto si pochvaluje svazového pravidla, které nutí kluby
hrát v omezeném počtu hráčů,
nebo dávat šanci i takovým
mladíkům jako je Medek, nebo
třeba David Kaše z Chomutova. „David je někde úplně
jinde, je to reprezentant. Kdyby
tu ale to pravidlo nebylo, tak si
myslím, že bych tu nebyl ani
já, ani on. Mladí hráči aspoň
vědí, jak na sobě mají pracovat, musí se makat, makat a
čekat na šanci. Jsem rád, že tu
mohu být na střídačce a dívat
se na ty hvězdy, jak tu hrají,“
upozornil hráč, jenž letos dostal šanci jako první Prostějovan
narozený po roce 1994.

Prostějov – Po sedmi letech se vrátil zpět na prostějovské kluziště zkušený obránce Tomáš Sedlák.
Brzy jednatřicetiletý člen někdejší úspěšné juniorky HC, která v ročníku 2003/2004 dokráčela až do
extraligového finále, strávil na Hané celkově čtyři
sezony, poté v létě 2007 odešel na více než rok do
slovenské Nitry a od podzimu 2008 působí nepřetržitě mezi šumperskými „Draky“.
yl úspěšný, pod
A návrat to byl
odepsal vyrovvýhru 5:2 se podepsal
ou na 2:2
návací brankou
ekundách
hned po pár sekundách
druhé části.
Jiří Možný

Podařilo se vám
odvézt si z Hané
všechny body, jak
k jste
si užil derby?
„Moc jsem si ho užil.
il.
Těšil jsem se na to
o
celou dobu a člověk se musí trochu
krotit a chladit
hlavu, aby nebyl
až moc přemotivovaný. Taková
derby byla vždy
s Olomoucí, ta ale
teď postoupila do
extraligy, takže si
to budeme užívat
s Prostějovem. Je moc
dobře, že tu v kraji nějjaké derby je.“
Cítil jste proti
roti Prostějovu zvýšenou
ýšenou motivaci?
„Určitě. Hrál jsem tu
u čtyři nebo
pět sezon. Těšil jsem
m se, spoustu kluků znám. V kádru sice
zůstal už asi jen ‚Benzin‘,
Benzin‘, ale
je tady hodně hráčů,, kteří prošli
p
Šumperkem, jako je ‚Dubák‘,
Vosátko, s některými
mi jsem chodil do školy, jako třeba s mladým ‚Vosou‘, takžee o motivaci
bylo postaráno. Dokonce
konce i s trenérem panem Sršněm
ěm jsem ještě v Havířově hrávall extraligu...
(úsměv)“
(
Na co z prostějovskérostějovského angažmáá nejraději
vzpomínáte?

Havlíčkův Brod, Prostějov/jim
– Čekání prostějovských hokejistů
na premiérové prvoligové body je
od poloviny minulého týdne u konce. Co se jim nepodařilo v prvních
třech utkáních s favorizovanými
soupeři, to dokázali ve středu večer
na ledě Brodu Havlíčkova. V nervózním utkání s téměř padesáti
trestnými minutami dokázali využít útočné bezradnosti a střelecké
nemohoucnosti domácího celku,
díky tomu si zpět na Hanou odvezli
plný počet tří bodů. Ondřej Kocián
si navíc připsal první čisté konto ve
vyšší soutěži.
Sestava Havlíčkova Brodu se oproti poslednímu zdařilému ročníku
výrazně obměnila a na projevu
i výsledcích mužstva je to citelně
znát. U čtvrtého týmu po základní
části posledního ročníku nezůstal

A na konci čtvrté přesilovky po
vyloučení Prokopa se to nepodařilo
ani Vosátkovi. O změnu bezbrankového stavu se tak až v závěru
úvodní třetiny postaral nejlepší
kanonýr mužstva z přípravného
období – Viktor Coufal. Nezkušení
domácí obránci podcenili rozehrávku o zadní mantinel, puku se ujal
Belay, na střed nabil dalšímu kmenovému hráči Jestřábů a Coufal se
ranou z pokleku nemýlil – 0:1. Poprvé se tak ujala střela někoho jiného než pouze René Kajaby. Vzápětí
putoval za katr první Jestřáb v podobě Patrika Poulíčka a domácí
byli blízko srovnání. Na konci této
výhody stál Sýkora před odkrytou
klecí, ale z minimální vzdálenosti ji
přestřelil.
V úvodu druhé třetiny si hosté zahráli krátkou početní výhodu o dva
hráče, v tomto zápase ale při přesilovkách nepadla ani jedna branka,
ač možností bylo dost. S drobným
počtem puků, které mířily na prostějovskou bránu, si poradil jistý
Ondřej Kocián, domácí tým držel
svým výkonem teprve devatenácti-

šumperský bek TOMÁŠ SEDLÁK
o vzpomínkách na Prostějov

Foto: Jiří Možný

Prostějov/jim - Stejně vysoký počet
střel mířících na bránu napočítali
statistici prostějovským Jestřábům i šumperským „Drakům“
v úvodním soutěžním krajském
derby. Jenže zatímco v přípravě se
více dařilo nováčkovi soutěže, jenž
zvítězil v obou duelech, v první lize
se tento tým trápí střelecky a ani na
pátý pokus nedostal za soupeřova
brankáře více než dva puky. I proto se tak všechny body stěhovaly
na sever Moravy.
Zahájení sobotního zápasu předcházela minuta ticha a uctění
památky zesnulého fanouška
Karla Brzobohatého, což fanoušci
připomněli i choreem v závěru a
transparentem „Karle, odpočívej v
pokoji“.
Do třetího domácího střetnutí v
ročníku vstoupili Jestřábi velice
dobře. Uběhla jen půldruhá minuta,
když dostali první možnost počet-

Ve druhé části ovšem stačilo hostům velice málo k tomu, aby dokázali skóre otočit. Po pouhých
šestadvaceti sekundách se ujala
Sedlákova navštívenka od modré
čáry, o čtyři minuty později domácí fatálně chybovali v rozehrávce
a Patrik Moskal si nejprve položil
gólmana, poté pohodlně zakončil.
Dosáhl tak již třetího bodu v zápase
a mimo jiné i vítězné branky.
Prostějovští hráči se vzápětí nevyvarovali dvou faulů krátce po sobě,
Šumperští si ale rady nevěděli a
poté naopak oni v úseku od třicáté
minuty až do konce třetiny nabídli
téměř nepřetržitou početní výhodu.
Domácím se dařilo úspěšně kombinovat a udržovali si konstantní
tlak, po vyšachování obrany proti
nim ale vždy vyvstal připravený
Koutský, nebo se nepodařilo dopravit kotouč do poloodkryté klece.
Platilo to při Kolibárově možnosti i
minutu a půl trvající přesilovce pěti
proti třem, kdy bezprostředně po
sobě neuspěli Indra s Kajabou.
V poslední třetině se Prostějovu
podobný obrat jako o dvacetiminutovku dříve Šumperku nezdařil.

Dostali jste
spoustu trestných minut, občas jste to ubránili i se štěstím.
„To je pravda
a musíme se
toho do dalších
zápasů vyvaro-

A navíc se hostům rychle podařilo
odskočit na vyšší rozdíl, při protiútoku se proti dvojici Malý-Jedlička
prosadilo duo Vávra-Brunec, když
první jmenovaný poslal přihrávku
z pravé strany po ledě tak přesně,
že na ni přesouvající se gólman

Takže byste letos m
mohúspěšnější seli prožít úspěšnějš
zonu než naposledy?
„My doufáme, rádi bychom, aby
každá sezona byla lepší. C
Chceme hrát play off, přece jen jjsme
už v první lize dlouho a chceme
chc
něco dokázat, ať z toho má ššumperský fanoušek radost.“

Mladí Jestřábi si poradili

s hokejistkami Karviné

Prostějov/jim - Uplynulou sobotu ráno nastoupili poprvé ve
„Šli jsme do zápasu s tím, že musíme uhrát body, což se nám nepodasvé hokejové kariéře proti sobě
řilo. Fanoušci asi mají pravdu, že s takhle mladým týmem nejde hrát
sourozenci Křupkovi. Zatímco
první liga... Potřebujeme některé hráče obměnit, mít větší zkušenost.
do brány mladšího dorostu
Dělali jsme nesmyslné fauly, nebruslili jsme. Tím si soupeř vynutil
Jestřábů se na poslední třetinu
přesilovky a byl v tlaku. Zachytal nám Svoboda, který kdyby dostal
domácího ligového utkání podalších pět gólů, vůbec bychom se nemohli divit a v první třetině mohlo
stavil Matěj Křupka, soupeř
být po zápase. Prostějov přijel dobře připraven, hrál výborně a my si
v podobě dvojnásobných misbody rozhodně nezasloužili.“
tryň České republiky v ledním
hokeji žen měl ve svém středu
TOMÁŠ SRŠEŇ – LHK Jestřábi Prostějov:
i jeho starší sestru Martinu.
„Bylo to oboustranně velice bojovné utkání. V první polovině jsme
A více důvodů k radosti měl
měli více ze hry, byli jsme aktivní, dostávali jsme se do šancí, tím jsme
člen prostějovské sestavy,
si vynutili hodně přesilových her. Bohužel jsme nedali více gólů, bylo
karvinské hráčky musely přito stále 1:0 a soupeř byl stále ve hře. Pak se nám podařilo dát druhý gól.
jmout porážku 0:4.
I přes snahu domácích, kteří nás občas zatlačili, jsme dokázali zápas
„První třetinu jsme hráli špatně,
dovést do vítězného konce. “
než jsme se dostali do tempa.
Druhou třetinu máme vždy nejletý
l René Svoboda.
b d Na pojistku
ji k sii ných záběrů se však zdá, že se už horší, teď jsme ji ale stejně jako
museli hosté počkat až do času po puku nedotkl a za brankovou čáru třetí třetinu hráli dobře. Kluci byli
druhé přestávce. To Luňák napálil si našel cestu přímo pokus asistenta rychlejší, silnější na puku a dostakotouč na Svobodu a přízemní stře- kapitána. Poté už přibývaly pouze li jsme dva nešťastné góly,“ mrzela zapadla přesně k pravé tyči – 0:2. trestné minuty a Jestřábi se mohli lo několikanásobnou hokejovou
V oficiálním zápise je za střelce začít radovat, domácím už nepo- i hokejbalovou medailistku.
V souboji proti Jestřábům cítila
označen Michal Černý, z opakova- mohl ani pokus o power play.
zvýšenou motivaci a pochopitelně se chtěla ukázat i brankou,

MIROSLAV BARUS – HC Rebel Havlíčkův Brod:

Šumperk byl efektivnější a první derby zvládli hosté
ní výhody, ta navíc byla prakticky
okamžitě dvojnásobná. Na počátku
třetí minuty se tak mohlo poprvé
slavit, David Roupec vystřelil od
modré a dočkal se první trefy po
přesunu z Havířova – 1:0. V pokračující přesilovce se už Prostějov k
ničemu nebezpečnému nedostal a
hostům se podařilo poměrně rychle vrátit do utkání. Pomohlo jim k
tomu i Kubicovo vyloučení v polovině desáté minuty, nabídnutou
šanci po minutě využil Holík, jehož
pokus trochu překvapivě skončil až
v síti – 1:1. Brzy nato už mohli hosté vést, když Jedlička nabídl puk
soupeři, souboj jeden na jednoho
ale zvládl Ondřej Kocián a udeřilo
tak na opačné straně. Domácím
se podařilo rychle přenést hru na
opačnou stranu a Tomáš Sršeň dostal puk nad ležícího gólmana – 2:1.
V závěru úvodní části ještě dostali
Jestřábi možnost čtyřminutové přesilovky, když si ze střetu s Vrdlovcovou holí odnesl Marek Indra
velký krvavý šrám. Tato příležitost
zůstala bez odezvy, i tak ale platil
po úvodních dvaceti minutách příznivější stav pro domácí.

vat, protože těch vyloučení
dneska bylo šíleně moc.“
Mohla v tom hrát roli
i již zmíněná přemotivovanost?
„Určitě. Kluci chtějí hrát na sto
procent a pak z toho někdy vyplyne faul, že vám ujede hokejka, trefíte protihráče. To prostě
ale k hokeji patří a zvláště k derby. Myslím si, že diváci si to
dneska úplně maximálně užili.“
už
A jak vy si vychutnávychu
úvod
váte vydařený ú
sezony?
„I tentokrát jsme potvrdili
potvrdili, že
branky dáváme, ale také jich hodvypadá na
ně dostáváme. Zatím to vypad
dobrý vstup, je to ale potřeba udrpracovat,
žet. Takže stále poctivě praco
odehrát to v obraně bez faulů a ať
nám to v útoku dobře
klape.“

„Těšil jsem se, spoustu kluků znám.
V kádru sice zůstal už jen ‚Benzin‘,
ale je tady hodně hráčů, kteří prošli
Šumperkem, s některými dalšími
jsem zase chodil do školy...“

Kocián vychytal v Brodu nulu a Jestřábi poprvé zvítězili!
kámen na kameni a před vzájemným soubojem s Prostějovem měl
tým z Vysočiny na kontě jen jeden
bod za prohru v prodloužení s Havířovem, zatímco Ústí a Českým
Budějovicím podlehl hned po šedesáti minutách.
Další přírůstek Rebelové proti Jestřábům nepřidali, navíc se role obrátily a nyní byli hosté dlouho netrestaní, zatímco domácí nastřádali
jen za prvních třináct minut hned
čtyři vyloučení.
Prostějov začal velice aktivně
a hned po pár sekundách se k prvnímu nebezpečnému zakončení
prodral Luňák. A do tlaku jim pomohli i domácí, již v polovině druhé minuty putoval na trestnou lavici
Schleiss, ihned po jeho návratu zpět
do hry ho následoval Piegl, toho
plynule vystřídal Pejchar, takže až
od poloviny deváté minuty se delší
čas hrálo opět pět na pět. V tomto
úseku byl nejblíže ke skórování
Marek Indra, jehož zpoza brány našel Kolibár. Jenže levé křídlo první
formace pouze orazítkovalo tyčku
a z dorážky neuspěl ani Venkrbec.

„Asi hned na první sezonu, kdy
jsem přišel z Havířova ještě
jako junior a doma pod panem
Přecechtělem jsme prohráli
snad jen jeden zápas. Byl tu
perfektní mančaft a ještě lepší
publikum. Chodily pravidelně
tři až čtyři tisícovky.“
Dvakrát jste prohrávali, zlomil to úvod
druhé třetiny, kdy jste rychle
dali dvě branky?
„Asi jo, i když za stavu 3:2 to
bylo ještě takové nejisté a definitivně nás uklidnil až gól na
4:2, pak už jsme hráli na to, abychom to udrželi. A že tam padl
ještě pátý gól, to už bylo navíc.
Byli jsme produktivní a nedostali jsme tolik branek, což nás
v předešlých venkovních
zápasech limitovalo. Jakž
takž jsme se toho vyvarovali a gólman nám
zachytal, každý hráč
předvedl
výkon
na sto deset procent.“

to se jí ale tentokrát nepodařilo.
„Brácha mi před zápasem říkal,
jestli se těšíme na ‚klepec‘. Měli
jsme nějaké šance a nastřelili
jsme čtyři tyčky, gól jsme ale bohužel nedali. Chtěli jsme poprvé
v sezoně vyhrát, ale nepodařilo
se nám to,“ konstatovala.
Náladu si tak spravila až o den
později, kdy se podílela na výhře kosteleckých fotbalistek 7:0
v derby s Mostkovicemi. První
poločas strávila v bráně, druhý
v záloze a prezentovala se ostrými centry do vápna, odvážnými
průniky i jednou dělovkou z dálky, kterou gólmanka soupeře
skvěle vytáhla na brankovou
konstrukci.
„Hráli jsme celkem dobře, možná jsme to moc cpali přes střed
a ne po krajích. Tentokrát se mi
hrálo lépe v poli, protože v bráně
jsem téměř neměla práci. A byl
to asi můj poslední podzimní
zápas v Kostelci na Hané, další
budu kvůli hokeji stíhat až na
jaře,“ zmínila.

nemohl dosáhnout – 2:4. Možnost
na snížení nevyužil Stejskal a definitivní podobu skóre tak jedenáct a
půl minuty před koncem stanovil
Moskal, jenž dorazil lehké nahození od modré čáry a uzavřel svou
bilanci na 2+2.

TOMÁŠ SRŠEŇ – LHK Jestřábi Prostějov:

„První třetinu jsme odehráli slušně, bohužel zápas hodně ovlivnila pětiminutovka ve druhé třetině, kdy jsme po hrubých chybách dostali dvě branky,
a Šumperk zápas otočil. Ve třetí třetině jsme si vytvořili pár šancí, ale gól
prostě nedáme. Soupeř nás potrestal a dal góly. Nemyslím si, že by to při
přesilovkách nešlo. Kluci to sehráli velice dobře, měli tam vyložené šance,
bohužel jsme nedali gól. Před tou bránou to chce nezpanikařit, počkat až
gólman spadne a dát to pod víko. Několikrát jsme to chtěli zamést, bohužel
se to nepodařilo. To byl hlavní problém.“

RADEK KUČERA – Salith Šumperk:

„Věděli jsme, že to bude nepříjemné, že budou chodit do těla, že budou
hrát urputný hokej, že to bude emotivní. Jsme rádi za to, co jsme tu
hráli, byli jsme na kotouči, bruslili jsme, kombinovali jsme, dali jsme
hezké góly pro diváky a škoda jen druhé třetiny, kdy jsme byli hodně
vylučovaní. Třetí třetinu jsme odehráli famózně a Prostějov jsme až na
dvě tři šance do ničeho nepustili. Za stavu 3:2 jsme přežili dlouhé dvojnásobné oslabení, pak jsme dali na 4:2 a bylo hotovo. Soustředili jsme
se na to, co Prostějov bude hrát, a ničím nás nepřekvapil.“

Rodinné duo. Martina Křupková již posbírala spoustu hokejových
úspěchů a v jejích stopách jde i mladší bratr Matěj.
Foto: archiv M. Křupkové
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Permanentky
na NBL jsou v prodeji!

Prostějov/lv - Vedení Ariete Prostějov začalo s prodejem
permanentek na příští sezonu. Cena permanentky zůstala
ve stejné výši jako loni, tedy 500 korun, a platí i na vyřazovací část soutěže. Jednotlivá vstupenka na mistrovské utkání
bude stát 30 korun.
„Chceme, aby do haly přišlo co nejvíce diváků, proto jsme
cenu vstupenek nezvedli. Máme nejlevnější lístky v rámci
celé Národní basketbalové ligy. Mládež do 15 let má opět
vstup zdarma,“ uvedl generální manažer Ariete Prostějov
Petr Fridrich.
Permanentky lze koupit vedle Teska v obchodní galerii
Arkáda-Klenoty Aleš Buráň a také ve Vodní ulici v kavárně
Kůrka (přízemí Domu zdraví).

Nová pravidla basketbalu
s platností od 1.10. 2014
Všechna utkání všech soutěží budou již tuto sezonu řízena
podle nových pravidel. Výklad pravidel s barevně (žlutě) vyznačenými změnami najdete na webu BF:
http://www.cbf.cz/administrativa/pravidla-basketbalu.html
Změny se týkají technických chyb (střílí se jedna plus z boku,
po dvou techn. chybách následuje diskvalifikace), jakýkoliv dotyk půlkruhu (i částečně patou) obránce se bere jako
by obránce byl uvnitř (a není tedy pískán průraz), pravidlo
14 sekund (po dotyku míče obroučky a zisku útočícího týmu)
a změny jsou i v čerpání oddechového času.

Basketbalistům končí prázdniny, nejvyšší soutěž startuje právě dnes

ARIETE HRAJE AŽ ZA SEDM DNŮ. DOMA PROTI USK
Dnešním předehrávaným utkáním Nymburka
s Ústím nad Labem skončí basketbalistům letní
pauza. Oficiálně naopak startuje další ročník nejvyšší
domácí soutěže, ve které budou o co nejlepší umístnění bojovat také hráči Prostějova. V posledních pěti
sezonách vždy postoupili do finále a i po rozsáhlé
přestavbě kádru by měli patřit mezi adepty na medaile. Jednoznačným favoritem na titul je opět Nymburk,
v horních patrech tabulky by se měly pohybovat především ambiciózní týmy Pardubic a Děčína. Orli však
hodlají klovat pěkně ze zadních pozic...
Prostějov, Praha/lv
V úvodním utkání nové sezony přivítají svěřenci kouče
Cholevy pražský tým USK.
Stane se tak oproti původnímu rozlosování o den později,
konkrétně přesně za týden, tj.
v pondělí 29. září. . Půjde totiž
o televizní duel, který v hale
Sporcentra DDM začne od
17.45 hodin. V tu dobu již budou mít tolik očekávanou premiéru za sebou všechny celky
nejvyšší soutěže. Nymburk

čeká první duel dnes, Pardubice změří síly s Ostravou
v pátek, další tři zápasy jsou
na programu tuto sobotu a vše
tedy zakončí zmíněný souboj
prostějovského Ariete s USK
Praha.
Připomeňme, že systém NBL
zůstal zachován, hraje se tedy
podle stejných notiček jako
v minulém ročníku. Základní část čtyřkolově s tím, že
Nymburk absolvuje pouze
polovinu utkání. Po základní
části následuje přímo play-off,

Finišují. Prostějovským basketbalistům vrcholí fáze přípravy a nastává ostrý start do nové sezóny
basketbalové Mattoni NBL.
Foto: Josef Popelka
hrané od čtvrtfinále až po finále na tři vítězné zápasy.
Veškeré basketbalové informace najdete v příštím
vydání Večerníku, který pro
všechny fajnšmekry tohoto
sportu chystá speciální servis, který bude obsahovat vše
potřebné...

los prvního kola národní basketbalové ligy
BK JIP Pardubice - NH Ostrava (pátek 26.9., 17:00), BK Děčín
- Lions J. Hradec (sobota 27. 9., 18:00), QANTO Tuři Svitavy - MMCITÉ Brno (sobota 27. 9., 19:30), Ariete Prostějov
- USK Praha (pondělí 29.9., 17:45), ČEZ Basketball Nymburk - SLUNETA Ústí nad Labem (pondělí 22.9., 17:45), BK
Opava - GEOSAN Kolín (sobota 27.9., 18:00)

„Zimní bundy nechám v šatníku,“

přes tréninky s Nymburkem do Prostějova
Prostějov/lv - Po necelých
dvou letech bude prostějovskému basketbalu v cestě za
ligovými úspěchy pomáhat
hráč ze Spojených států amerických. A podle dosavadních
výsledků v průběhu přípravy
by měl být Dylan Talley kvalitní posilou. Atletické křídlo
se rychle sehrává s novými
spoluhráči, i v kabině je vidět,
že si už na působení v Evropě
zvykl.
„Není zakřiknutý. Určitě mu
pomohlo, že k nám nepřišel
rovnou z univerzity. Rok v německé bundeslize mu pomohl
v aklimatizaci na nové prostře-

dí,“ míní generální manažer Ariete Prostějov Petr Fridrich.
Nový hráč Orlů nezastírá, že je
v klubu spokojený. Líbí se mu
i Prostějov, kterým i v rámci dalšího tréninku projíždí na kole.
„V týmu jsou kvalitní hráči.
V kabině je všechno v pohodě, se
všemi se domluvím. Jsem tady
spokojený a cítím se dobře,“ přiblížil Večerníku své pocity Talley.
Rodák z Camdenu v New Jersey
studoval na univerzitě v Nebrasce
a minulou sezonu strávil v bundesligovém týmu Rasta Vechta.
Vedení Prostějova mělo ale možnost získat o hráči podrobné informace během jeho letního pobytu

v Čechách. „Dva týdny trénoval
s Nymburkem. Nešlo o testy, ale
pomoc v tréninku při neúplném
počtu hráčů nymburského týmu.
Reference byly vesměs pozitivní.
Nekupovali jsme žádného zajíce v
pytli,“ poznamenal Fridrich.
Talley v dosavadních zápasech
ukázal, že umí prodat svoji dostatečně urostlou postavu, navíc je
technicky zdatný při hře jeden na
jednoho. Nebojí se hry jeden na
jednoho a v případě potřeby jde
do zakončení pod koš. „Potřebuje
se jen ještě trochu více sehrát, ale
to platí obecně o celém týmu. Je to
opravdu dobrý basketbalista,“ říká
trenér Zbyněk Choleva.

Foto: Josef Popelka

těší Turka Švrdlíka
Prostějov/lv - Na své bývalé
spoluhráče se přišel podívat
ještě před odletem do tureckého angažmá Kamil Švrdlík.
V příští sezoně bude fyzicky
disponovaný pivot hrát v dresu
týmu Istanbul DSI. Odletět
by měl v co nejkratší době,
protože jeho noví parťáci už zahájili přípravu na nový soutěžní
ročník. „Nemám v pořádku
ještě všechny formality. Chybí
mi sportovní vízum, které
v Turecku hráči potřebují.
Snad se všechno vyřeší rychle,“
přál si nedávno při návštěvě
prostějovského utkání současný
český reprezentant.
Po studiích ve Spojených státech
amerických se už Švrdlíka jedná

o první zahraniční angažmá
v roli profesionálního sportovce.
V zemi vicemistrů světa má
i druhá liga vysokou kvalitu.
A o českého hráče v ní byl zájem.
„V této soutěži můžou být v týmu
pouze dva cizinci. Jsem rád, že si
mě vybrali,“ uvedla opora Orlů
z posledních let.
Turecko je zajímavou destinací
i s dalších důvodů. Švrdlík se těší
na Istanbul i z důvodu příjemného
podnebí. „Zimní bundy nechám
v šatníku. Jít do města v tričku, to
je paráda,“ těší se basketbalista,
který s klubem zatím uzavřel
smlouvu na jednu sezonu a po ní
se uvidí, co bude dál. „Rozhodně
to bude dobrá zkušenost. Do Turecka se každý nedostane.“

Foto: archiv Večerníku
Rodák z Přerova plánuje, že svůj
pobyt v Istanbulu patřičně využije
a uvidí na vlastní oči i basketbal
nejvyšší evropské úrovně. Fenerbahce hraje Euroligu a Švrdlík
věří, že se na některé zápasy
dostane. Už kvůli tomu, že v tomto klubu bude nově působit Jan
Veselý. „S Veselkou si určitě zavoláme a sejdeme se. Třeba dostanu
i volňáska,“ směje se před cestou
do Turecka Švrdlík.

„NEPŘIJEL JSEM NA VÝLET, CHCI Odplata Ariete: neúplná Opava si odvezla těžkou porážku
Ariete Prostějov
94:69
HRÁT VYSOKO,“ říká Tomáš Mrviš BK Opava
(23:16, 43:35, 63:49)

nějaký úspěch. V Prostějově se
v posledních letech vždy hrálo
finále. Nebylo by špatné to
zopakovat...
(úsměv)“
p
Přicházíte z Handlové,
máme
možnost
srovnávat. Je česká liga lepší
než slovenská?
„České týmy mají v sestavě
hodně domácích hráčů, které
doplňují cizinci. Na Slovensku je to naopak. Špička by
v nejvyšší soutěži v Čechách
byla
konkurenceschopná.
„Nepřišel jsem si do české ligy Přesto je ale slovenská soutěž
jen zahrát! Chci dosáhnout na o trošku slabší.“

Prostějov - Post Dušana Panduly po přestupu do
Pardubic v prostějovském dresu zaujal další slovenský basketbalista Tomáš Mrviš (na snímku).
Výsledky v přípravě naznačují, že vedení klubu
mělo při výběru dobrou ruku. Hráč národního
výběru Slovenska se lepší zápas od zápasu
a kromě přesné mušky umí své spoluhráče vyslat
do zakončení přesnou finální přihrávkou. „Postupně
se sehráváme, hra se lepší,“ pochvaloval si v exkluzivním rozhovoru pro Večerník Tomáš Mrviš.
Ladislav Valný
Především v posledních zápasech se vám
často při postupném útoku
dařilo rozebrat soupeře a najít spoluhráče k naprosto
otevřené střele. Líbí se vám
takový způsob hry?
„Prostějov hraje v posledních
sezonách kolektivně, to jsem
věděl už před příchodem.
Taková hra se mi vždycky
líbila. Je dobře, že v tom
p
pokračujeme.“
Proti Opavě a Handlové se hodně střelecky
prosadil větší počet hráčů. Je
to velká výhoda?
„Máme tým, který nemá jednoho nebo dva klíčové hráče,
na nichž leží odpovědnost
za výsledek. Zakončit může
prakticky každý, což je skvělé.
Pokud nám to vydrží, bude to
pro nás jedině dobře. Budeme
pro
p naše soupeře nečitelní.“
Přestoupil jste do
týmu, který je zvyklý
sbírat v lize medaile. Počítáte
s tím, že to bude pokračovat?

Střelci: Talley, 21 bodech, Tomanec 14, Nečas 13, Peterka 12, Slezák
11, Šteffel 10, Marko 9, Mrviš 4 - Gniadek 16, Šiřina 15, Klečka 14,
Vlček 8, Doloupil 7, Cvek 6, Matějka 3. Diváků: 150.

Prostějov/lv - Vysokou porážku (55:83) ze začátku
přípravy dokázali v úterním
mači oplatit Opavě basketbalisté Ariete Prostějov.
V domácím prostředí neměli
se soupeřem žádnou velkou
práci a nakonec vyhráli drtivým rozdílem 94:69, když
dvouciferné vedení získali už
v úvodních minutách zápasu.
Slezané nepřijeli do Prostějova kompletní, a tak trenér Petr

Czudek byl v těžké situaci.
Kromě Jakuba Blažka a Radima Kramného mu chyběli
i Ladislav Sokolovský s Miroslavem Kvapilem, takže na
počet osmi hráčů doplnil dorostenec Ondřej Kukla. Tohoto
faktu již kompletní Orli dokonale využili a rychle získali
vedení 17:3. Pak se sice jejich
kanonáda přece jen zpomalila,
přesto po první čtvrtině drželi
náskok šesti bodů.

V další pasáži střetnutí hosté nalo dvoucifernou hranici nastříprostějovský nápor zastavili. lených bodů a tomu odpovídalo
Gniadek, Šiřina a Klečka se po- konečné vítězství rozdílem třídy.
starali o vyrovnání průběžného
výsledku, v závěru poločasu
však Hanáci opět udeřili a získali náskok osmi bodů - 45:35.
Po obrátce se domácí sestava
Zbyněk CHOLEVA
prosadila naplno. Proti osmičce
Slezanů se vystřídala celá sesta- Ariete Prostějov:
va, která se snažila držet vysoké „Na soupeři bylo vidět, že nepřijel
tempo. O zvyšování náskoku se v kompletní sestavě. Rychle jsme šli
staral především Dylan Talley, do docela bezpečného vedení. I díky
který byl stoprocentní při střelbě tomu téměř všichni hráči odehráli přitrojek, dařilo se také podkošové bližně dvacet minut a to bylo pro kažtrojici. Všichni pivoti se dostali dého příjemné. Potěšila mě střelecká
hráčů. Hned šest se dostalo přes
přes deset bodů a po třiceti mi- forma
deset bodů, což je výborné. Pokud se
nutách Orli vedli 63:49.
nám tak bude dařit i nadále, nebudou
Hranici třiceti bodů pokořili do- mít soupeři možnost soustředit se poumácí basketbalisté i v závěrečné ze na pár hráčů.“
čtvrtině. Hned šest hráčů překo-

Handlová udržela nasazené tempo jen pár minut
Ariete Prostějov
MBK Handlová

90:55

(26:16, 48:29, 68:39)

Střelci: Tomanec 23, Nečas 17, Talley 12, Mrviš, Marko 10, Šteffel 9,
Peterka 7, Sehnal, Kouřil 2 – Bilie 11, Ďuriš 10, Stajonovič 9, Drezga 8.
Diváků: 250.

Foto: Josef Popelka

Prostějov/lv - Předposledním soupeřem Ariete Prostějov před začátkem nového
ročníku elitní basketbalové
soutěže byla v pátečním
podvečeru Handlová. Slovenský celek přijel na Hanou s řadou zahraničních
hráčů, přesto nekladl velký
odpor. Zpočátku sice vedl,
pak ale většinou přihlížel
pohledným akcím domácího
mužstva, které zvítězilo přesvědčivě 90:55. Do střelecké listiny se přitom zapsali

všichni hráči, kteří zasáhli
do vývoje střetnutí.
Handlová v prvních minutách
získala náskok 7:2, pak ale na
palubovce začali úřadovat především Jan Tomanec, David
Šteffel, Tomáš Mrviš a rychle
překlopili vedení na stranu
Orlů. Právě pro třetího jmenovaného bylo utkání hodně
prestižní, neboť na Hanou zamířil právě z Handlové. V dalším průběhu u mírného vedení
hostů nezůstalo. Soupeř nestačil zastavovat rychlé brejky ani

kombinace při postupném útoku. Proto po deseti minutách
svítil na ukazateli skóre stav
26:16 pro hanácký celek.
Ve druhé části domácí ještě
přidali. Dokázali se prosadit
i z trojkové vzdálenosti a rozdíl
ve skóre narůstal. V 17. minutě
už to bylo po trestných hodech
Talleyho o dvacet (43:32).
Hostům nepomáhaly ani změny v sestavě a v poločase bylo
za stavu 48:29 prakticky rozhodnuto.
V domácím dresu tentokrát nenastoupil Pavel Slezák, přesto
se hned pět hráčů opět dostalo
přes deset bodů. Basketbalisté
Handlové v obraně propadli
a díky tomu si přestali věřit
i v útoku. Na konci třetí čtvrtiny to proto bylo téměř o třicet
bodů - 98:39.

I závěrečnou pasáž Orli bez větších problémů vyhráli a slovenský
soupeř si odvezl těžkou porážku,
kterou musel přijmout i bývalý
hráč Prostějova Ondrej Šoška.

Zbyněk CHOLEVA
- Ariete Prostějov:
„Nebylo to z naší strany úplně bez
chyb, ale přesto jsme se dokázali od
soupeře rychle bodově odpoutat.
Řada akcí už vypadala docela dobře.
V obraně jsme ještě soupeře nepřebírali úplně dobře. Někdy tam docházelo k nedorozumění několika hráčů.
Ale na druhou stranu se nám slušně
dařila kombinace na útočné polovině
a to je krátce před začátkem sezony
jedině dobře.“

Ženský fotbal, házená
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První okresní derby nové sezony rozhodly domácí hráčky před velkou návštěvou hned v úvodu

KOSTELEČANKY POTVRDILY POZICI FAVORITEK A ZDOLALY MOSTKOVICE
6:0

TJ FC Kostelec na Hané
TJ Sokol Mostkovice

(5:0)

Branky: 1. Václavková, 7., 38. a 43. Marková, 25. Smičková, 50.
Hájková. Rozhodčí: Horák – Píchal, Merta

Sestava Kostelečanek:
Křupková (46. Drápalová) – Zahradníčková, Smičková, Hrazdilová, Šimková – Adamová, Zapletalová, Hájková, Marková
– Václavková, Látalová. Střídaly: Hanáková, E. Píchalová. Trenér: Marek Jelínek.
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Sestava Mostkovičanek:
Mikešová – Kraváková, Štefková, Hasová, Vaverková – Jančíková, B. Karafiátová, Haluzová, Holubová – Vinklerová, Domesová. Střídaly: Kubátová, L. Karafiátová. Trenér: Jaroslav Karafiát.

U TOHO!

Vzájemná premiéra. V neděli odpoledne se odehrálo první ženské derby mezi Kostelcem na Hané
a Mostkovicemi o oblastní body.
Foto: Jiří Možný
Kostelec na Hané/jim – Od
ročníku 2014/2015 se ženská
kopaná nehraje na Prostějovsku pouze v Kostelci na Hané,
ale nově i v Mostkovicích. Tamější fotbalistky se poslední
rok připravovaly na svůj vstup
do dlouhodobé soutěže a v neděli odpoledne na ně čekal první vzájemný souboj, v němž šlo
o body do oblastního přeboru.
Favorit utkání byl jasně daný
a za příjemné divácké návštěvy, bubnování i hlasitého
povzbuzování tria Martina Pitáková, Kristýna Vykopalová,
Klára Waltrová, které nemohly do utkání naskočit, se jim
tuto roli podařilo splnit.
Ráz utkání určila hned úvodní
minuta. To se po přihrávce z pravé strany dostala ke střele zpoza
šestnáctky Petra Václavková
a skákavý pokus zapadl přesně
k pravé tyči – 1:0. A o chvíli
později to již bylo 2:0, když si
na rohový kop naskočila Kateřina Marková a posila z Nových

Sadů načala svůj hattrick. Hostující tým držela svými zákroky
Monika Mikešová, jež zneškodnila spoustu pokusů z dálky
i bezprostřední blízkosti, stejně
tak si hlídala centry ze stran.
Ani ona však nestačila na dalekonosnou střelu Smičkové, která
zapadla pod břevno – 3:0.
A ještě do přestávky se dvakrát
mezi střelkyně zapsala Marková. Nejprve individuálně prošla
a zavěsila, poté se prosmýkla kolem obránkyně a v pádu zamířila
pod víko – 5:0. A stejná hráčka
mohla vzápětí přidat i svou čtvrtou branku, po vysunutí od Hájkové ovšem neuspěla.
Do druhé půle poslal kostelecký
kouč Marek Jelínek do brány
Elišku Drápalovou a Martina
Křupková coby střídající hráčka
rozhýbala pravou stranu, z jejích
kopaček přicházely ostré centry
do vápna a dalekonosným pokusem donutila Mikešovou k povedenému zákroku a vytažení míče
na břevno.

To už ale platil stav 6:0, neboť
krátce po přestávce se do míče
na okraji šestnáctky opřela
Hájková, z levé strany úspěšně
obstřelila všechny protihráčky
i brankářku a míč zaplul k zadní
tyči.
S přibývajícím časem se už utkání zejména dohrávalo, i Mostkovice ovšem předvedly náznaky, z nichž by se mohly proti
slabším soupeřům prosadit. Při
svých snahách ovšem narážely
zejména na zkušenou Smičkovou, která nepřipustila žádný
průnik a přímé ohrožení kostelecké brány.
Vítězný tým tak jako jediný ani
po třetím utkání neinkasoval
a s devíti body při skóre 33:0
suverénně vede pětičlennou
tabulku. Naopak Mostkovice
zatím na první bod i vstřelený
gól čekají. O nadcházejícím
víkendu mají Kostelečanky volno, Mostkovice se při domácí
premiéře utkají v neděli dopoledne s Drnovicemi.

MAREK JELÍNEK – TJ FC Kostelec na Hané:
„Byl to náš bezkonkurenčně nejhorší výkon. Mostkovice také byly
oslabeny, my jsme ale vůbec nedokázaly hrát fotbal. Prostě jedna
velká katastrofa. Co jsme dneska předváděli, to nemělo s fotbalem
nic společného. Chyběly nám sice základní kameny záložní řady,
ale to holky neomlouvá, měly by je plně nahradit. Všechny starší
holky mě zklamaly, jediná, která hrála dobře, byla Katka Marková,
která byla u každého míče rychleji. Mohu ještě vyzdvihnout Nikču
Zahradníčkovou, jinak to byl antifotbal. Nedokázali jsme si nahrát,
bylo to bez motivace a zápalu pro hru. Měli jsme vyhrát vyšším rozdílem, dneska k tomu ale nebyly šance, za oba poločasy jsme v podstatě
pořádně nevystřelily. Byly tu jen dvě tři střely, jednu z nich měla Martina Křupková, když trefila břevno.“

Výsledky a tabulka malé
kopané ČSRS Prostějov
1. okresní liga mužů 2014/15
První turnaje – hřiště Kobeřice: SK Kobra Kobeřice – SK Chaloupka
Prostějov 3:2, SK Tomek Dobrochov – TJ Otinoves 4:7, Chaloupka PV
– Dobrochov 2:10, Kobeřice – Otinoves 4:2. Hřiště Víceměřice: FC Mexico Víceměřice – MK Brodek u Prostějova 6:3, Spojené kluby Hluchov/
Čehovice – SK Dřevnovice 3:2, Hluchov/Čehovice – Víceměřice 2:3,
Dřevnovice – Brodek u PV 2:4.

JAROSLAV KARAFIÁT – TJ Sokol Mostkovice:
„Nejeli jsme tu pro body, ale první půlku mě zklamala chybějící bojovnost. Výsledek pro mě není až tak podstatný jako předvedená hra,
která mě hodně zklamala. Celkově to nebyl moc kvalitní fotbal z
obou stran, ale my jsme tam, kde byl Kostelec před necelýma deseti
rokama. Jsme na startu něčeho, čeho budujeme. Aspoň holky viděly,
kde jsou hráčky soupeře, Kostelec patří úplně někam jinam, ne do
okresu Blansko. Zápas jsme odehráli se třemi nemocnými a jsem
rád, že to holky nějak zvládly. Mrzí mě, že jsem nemohl postavit to
nejsilnější, je to derby, těšili jsme se na to, známe se. Některé hráčky
ale vyřadila zranění, dovolená, nemoci. Teď poprvé nastoupíme
doma a naší povinností je vítězství. Už musíme bodovat, takže budu
očekávat i góly.“

1. Víceměřice
2. Kobeřice
3. Dobrochov
4. Otinoves
5. Hluchov/Čehovice
6. Brodek u PV
7. Dřevnovice
8. Chaloupka PV

„Zatím nás nikdo neprověřil, je ale
pravdou, že oba soupeři přijeli jen
s deseti hráčkami. V prvním zápase
jsme úvodních dvacet minut hráli
solidně a pak už to bylo vraždění
neviňátek, naopak Drnovice byly
herně lepší a až do konce nám nedaly nic zadarmo. Po poločase to dokonce bylo jen 2:0 a holky si myslely, že to půjde samo. Museli jsme
si o tom v šatně povykládat a pak už
to bylo jiné,“ ohlédl se za vstupními
dvěma duely loňský asistent a nyní
již šéf kostelecké střídačky.
Do týmu přišly Věra Smičková,
Kateřina Marková a Monika Hanáková z Nových Sadů, nováč-

kem na soupisce je i mladá Nicole Grygarová. „Je to naše hráčka,
má teprve dvanáct let. Doteď
hrála za žáčky malou kopanou ve
Smržicích, teď přišla hrát za žáky
sem a zařadil jsem ji i na ženskou
soupisku,“ představil novou tvář,
která se již stihla zapsat i mezi střelkyně.
Stalo se tak proti Drnovicím. „Měla
pár slibných šancí a vyzkoušela si
to. Měla strach hrát za holky, zjistila
ale, že to jde. Nyní mám na každý
post dvě hráčky a holky vědí, že
když budou chodit na tréninky, tak
budou i hrát, takže se scházejí ve
velkém počtu,“ těší Jelínka.

Kádr Kostelce naopak opustila Klára
Waltrová, jež se rozloučila brankou
při generálce proti Mostkovicím. Pod
vítězství 6:0 se tehdy dále podepsaly
dvakrát Pitáková a jednou Řezníčková, Marková a Hrazdilová. Mimo
hru je zatím ze zdravotních důvodů
Pitáková, o občasnou absenci dalších
několika hráček se může postarat vysokoškolské studium.
V bráně se bude podle možností
střídat trojice Martina Křupková,
Monika Hanáková a Eliška Drápalová, před nimi budou ve zbývající
desítce hráček dvě až tři útočnice.
„Příprava se vydařila, proběhlo
soustředění, tréninky i zápasy, zú-

TJ FC Kostelec na Hané
soupiska pro podzimní část
Brankáři

častnilo se toho celkem dost holek.
Nyní trénujeme dvakrát týdně, což
si myslím, že stačí, protože kádr je
sehraný, dosud to bylo třikrát týdně.
Nově ale holkám přibydou i další
tréninky zaměřené na určitou činnost, třeba nohejbal,“ nastínil.
Za největší konkurenty v boji o první místo považuje Kohoutovice,
celkové vítězství je ale jasným kosteleckým cílem. „Po minulé sezoně
se rozpadly Lažany, takže se může
změnit rozložení sil, i tak si ale myslím, že jsme kvalitou jinde. Věřím
tedy, že soutěž suverénně vyhrajeme a půjdeme výš,“ je Marek Jelínek optimistou.

Eliška DRÁPALOVÁ
Monika HANÁKOVÁ
Martina KŘUPKOVÁ

že tento trend bude i nadále pokračovat. Naším cílem je i přesto
zejména rozkoukat se, zvyknout
si na zápasovou zátěž. Budeme
tedy sázet zejména na agresivitu,
bojovnost, nasazení a kolektivní
výkon,“ vyhlásil Karafiát.
Přáním je tak neskončit v pětičlenné tabulce poslední a uvést se co
nejlépe. „Naši soupeři hrají soutěže už delší dobu a nasbírali dost
zkušeností, holky ale před sebou
mají velkou budoucnost. Teď se
fotbalovějším hráčkám musí vyrovnat bojovností, pokud ale dva
tři roky vydrží pospolu, tak budou
úplně někde jinde,“ prorokuje.

Při skládání sestavy se hodlá spoléhat hlavně na kapitánku Denisu
Haluzovou a brankářku Moniku
Mikešovou, která prošla Brodkem u Konice i Kostelcem na
Hané a hraje i malou kopanou za
Osek. „Její zástupkyní bude Nela
Hasová. Vyzkoušeli jsme si to
v přáteláku a vedla si výborně,“
těší dlouholetého hráče alternativa na citlivém postu.
V létě se fotbalistky Mostkovic
představily nejprve na Hanácké
kopačce, poté se s výsledky 0:4
a 0:2 střetly s Kotvrdovicemi
a celé období ukončily prohrou
0:6 s Kostelcem.

„Pro holky to bude nejatraktivnější soupeř, pro mě hlavní favorit
soutěže. Kostelec patří na špičku
divize a možná má i na víc. Jsem
ale rád, že se od nich můžeme
učit, je to pro nás jen plus. My
jsme nyní tam, kde oni před necelými deseti lety,“ vysekl Karafiát
regionálnímu soupeři a průkopníkovi ženské kopané na okrese
poklonu.
Nováček oblastního přeboru stihl
před derby odehrát dvě ostrá utkání,
nejprve prohrál v Ráječku 0:2, poté
v dohrávce úvodního kola podlehl
0:3 Kohoutovicím. Poté měl volno a navíc se kvůli počasí nehrálo.

Obránci:

Záložníci:
Barbora ADAMOVÁ
Lucie HÁJKOVÁ
Tereza HUBÁČKOVÁ
Klára KNÁPKOVÁ
Kateřina MARKOVÁ
Veronika PALIČKOVÁ
Aneta PÍCHALOVÁ
Lucie TOMEŠOVÁ
Nikola URBANOVÁ

„Každý z těchto zápasů byl úplně
jiný. V Ráječku se nám to vůbec
nepodařilo, možná jsme to ale potřebovali, naopak v Kohoutovicích
jsme předvedli velice dobrý výkon,
byla tam bojovnost, nadšení, dobrá organizace hry i taktika, holky
prostě splnily vše tak, jak měly,“
chválil Karafiát navzdory porážce.
Poděkování kouče dívčího výběru patřilo i oddílovému výboru
za veškerou podporu a umožnění
fungování. „Věřím, že budeme
dobře reprezentovat TJ Sokol
a podaří se nám získat plno věrných a tolerantních fanoušků,“
přeje si Jaroslav Karafiát.

Útočníci:
Lucie HUBÁČKOVÁ
Pavlína LÁTALOVÁ
Eliška PÍCHALOVÁ
Kristýna VYKOPALOVÁ
Gabriela ŘEZNÍČKOVÁ

snad ještě více než v jiných kolektivních sportech, že základem
je neztrácet body doma a přidat
k tomu i nějakou tu neprohru
venku. Toto pravidlo se ovšem
házenkářům Sokola II Prostějov
nepodařilo v prvním kole druhé
ligy naplnit, domácí ovšem mohli
podle průběhu slavit i nerozhodný
výsledek.
„I ten jeden bod je pro nás obrovský
úspěch, Telnice byla ve všech atributech lepší. Měli sice v sestavě tři
dorostence, kteří měli zápas v nohách
a byli jsme favoritem, ale nezvládli
jsme to. Nepodařilo se nám již vstup
do utkání, celých šedesát minut jsme
byli pod tlakem a tahali jsme za kratší
konec,“ uznal trenér domácího celku
Alois Jurík.
Po poločase tak měli hosté jednu
branku k dobru, ani přestávka ovšem
domácí neprobrala a stav 2:4 za
úvodních pět minut druhé půle posadil hosty na koně. „Poté jsme ztrátu
postupně snižovali, na více než remízu to ale nestačilo. Srovnali jsme až
v poslední minutě a pak jsme mohli
prohrát i vyhrát, následně jsme totiž
ubránili útok, sami jsme ale vyprodukovali technickou chybu,“ popisoval
dramatický závěr.

TJ Sokol II Prostějov
TJ Sokol Telnice

29:29
(14:15)

Rozhodčí: Dalajka – Šohaj. ŽK: 2:2. Vyloučení: 5:1. Sedmičky:
6/5:9/7. Diváků: 130. Pětiminutovky: 2:3, 5:5, 6:7, 8:8, 10:12,
14:15, 16:19, 19:22, 22:24, 24:26, 26:27, 29:29.
Sestava a branky Prostějova:
Hrubý, Zacpal – Kozlovský 5, Čižmárik 1, M. Jurík, T. Jurík 2,
Jurečka 3, Ordelt, Münster, Procházka 4, Bokůvka 1, Mikulka 2,
Jura 1, Kosina 10. Trenér: Alois Jurík.

Nespokojen byl zejména s hrou
dozadu, o čemž svědčí téměř třicet
inkasovaných branek. „V obranné
části jsme totálně propadli, obrana
0-6 nám vůbec nefungovala a k pivotu Kučerovi se ještě přidávala střední
spojka Fric, z toho pramenily naše
vyloučení i sedmičky. A když jsme to
zvládli, tak to vyřešili přihrávkou na
krajní spojku. Jejich dorostenec nám
dal jedenáct branek, z toho osm ze
hry. Není tak divu, že jsem měl nechytatelný tep,“ láteřil zkušený kouč.
Nepomohla ani změna stylu na 1-5,
navíc utkání více vyšlo i soupeřovým brankářům. „Neslo to všechny
znaky začátku soutěže a doufám, že
se to bude jen zlepšovat. Dělali jsme
naivní chyby, místo přihrávek ‚hoď
a běž‘ jsme nahrávali přes celé hřiště.
Nechyběla nám sice vůle po vítězství,
tu měl ale i soupeř. Ten si navíc vzal

Kosinu na osobku a Kozlovský hrál
se sebezapřením,“ zmínil další podstatné věci.
K tomu se ještě musel obejít bez
typického obranáře Jakuba Rašky,
jenž zřejmě bude k dispozici až
na druhé kolo. „Citelně mi chyběl. V obraně je vynikající, navíc
robustní chlap. Po utkání Českého
poháru si ale stěžoval na rameno
a dostal desetidenní klid. I tak jsem
věřil, že to zvládneme,“ přiznal
Jurík.
Radost měl naopak z toho, jak si při
své premiéře vedl dorostenec Kristián Bokůvka. „Jsem s ním spokojen
a dostane další příležitosti. Teď jedeme do Napajedel, kde to bude jako
v jámě lvové, domácí budou o sto
procent kvalitnější než Telnice,“ odhaduje sílu protivníka trenér Sokola
II Prostějov.

Kostelec na Hané, Prostějov/jim –
Neoblíbená ivančická palubovka
byla svědkem úvodního utkání
kosteleckých házenkářů v novém
ročníku jihomoravské skupiny
druhé ligy. Nově se tvořící hostující výběr sice dlouhé minuty
víceméně držel krok s domácími,
utekly mu však závěry obou poločasů a výsledkem tak byla dvouciferná porážka.
„Vypadá to jednoznačně, ale nebylo
tomu tak. V první půli jsme s Ivančicemi drželi krok do třiadvacáté
minuty, kdy to bylo jen o čtyři branky 12:8, závěr jsme ale nezvládli,“
smutnil kouč poražených Jiří Grepl.
Ve druhé půli se jeho ekipě podařilo
zlepšit obrannou činnost a stahovat
náskok soupeře, takže po deseti minutách platil stav 19:15 a o pět minut
později 21:26.
„Od té doby nastala hluchá místa
a několik technických chyb, za což
jsme draze zaplatili. A když pět minut před koncem platil stav 26:16,
bylo rozhodnuto,“ poznamenal.

HK Ivančice
TJ Sokol Kostelec na Hané

30:19
(16:8)

Rozhodčí: Hanák – Pavlíček. ŽK: 3:3. Vyloučení: 2:3. Sedmičky:
4:2. Diváků: 139.
Sestava a branky Kostelce na Hané:
P. Navrátil, Mayer – Smékal 7, M. Frelich 2, M. Grulich, Ševčík
1, Dostál, Vymětal 5, T. Frelich, Zapletal, M. Grepl 2, Švec 1, J.
Grepl 1, Humpolíček. Trenér: Jiří Grepl.

S hrou až tak nespokojen nebyl, bylo
to poměrně solidní utkání. „O lepší výsledek nás připravila špatná
obrana, hlavně na levé straně jsme
dávali domácím spoustu prostoru.
Dobrý výkon podal Mayer v bráně,
dařilo se i Smékalovi s Vymětalem
a příjemně mě v obraně překvapil
Humpolíček,“ podotkl.
Zkušený kouč si ovšem uvědomuje, že je před všemi ještě hodně
práce. „Nemáme takové střelce,
kteří by dávali osm devět branek
za zápas, maximálně jednoho dva.
Pokud se nám nepovede rychlý
přechod, tak na postavenou obra-
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TJ Sokol Mostkovice
soupiska pro podzimní část
Brankáři
Monika MIKEŠOVÁ
Nela HASOVÁ
Karolína KOUDELKOVÁ
Tereza KOZLOVSKÁ
Nela KRAVÁKOVÁ
Petra KUBÁTOVÁ
Tereza ŠTĚFKOVÁ
Natálie VAVERKOVÁ

Záložníci:
Denisa HALUZOVÁ
Klára HEJCMANOVÁ
Petra HOLUBOVÁ
Kateřina JANČÍKOVÁ
Michaela KAMENOVOVÁ
Barbora KARAFIÁTOVÁ
Hana PTAČNÍKOVÁ
Karolína VINKLEROVÁ

Útočníci:
Karolína BOROVCOVÁ
Marie DOMESOVÁ
Renata HAVLOVÁ
Lenka KARAFIÁTOVÁ
Nikola OŠŤÁDALOVÁ
Trenér: Jaroslav KARAFIÁT

Příchody: Domesová (hostování z Čechovic), Mikešová
(hostování z Brodku u Konice),
Trenér: Marek JELÍNEK
Příchody: Hanáková, Marko- Haluzová (hostování z Kostelvá, Smičková (všechny hosto- ce na Hané), Havlová (hostování z Výšovic), Koudelková,
vání z Nových Sadů).
Odchody: Klára Waltrová (ko- Kozlovská (obě hostování
z Lipové).
nec hostování z Krumsína).

Prostějov byl rád i za domácí remízu s Telnicí Kostelec začal ligu vysokou porážkou v Ivančicích
Prostějov/jim – V házené platí
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Obránci:

Pavlína HRAZDILOVÁ
Martina PITÁKOVÁ
Denisa SEKANINOVÁ
Věra SMIČKOVÁ
Kateřina ŠIMKOVÁ
Petra VÁCLAVKOVÁ
Nikola ZAHRADNÍČKOVÁ
Veronika ZAPLETALOVÁ

Mostkovice se chtějí v první sezoně hlavně rozkoukat

Mostkovice/jim – S více než
dvěma desítkami hráček vstoupil TJ Sokol Mostkovice do
historicky premiérové sezony
ženské kopané. Koučování se
již loni na podzim ujal Jaroslav
Karafiát, pod jehož vedením se
děvčata scházela dlouhodobě
na tréninky, absolvovala halové turnaje, klání v malé kopané i řadu přáteláků ve velkém
fotbalu, na počátku září si pak
na půdě Ráječka odbyl soutěžní premiéru v organizovaných
soutěžích.
„Za uplynulý rok se fotbalově
zlepšila jedna vedle druhé a věřím,
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Město Prostějov finančně podporuje malou kopanou.

Cílem Kostelce je první místo a postup výš

Kostelec na Hané/jim – Suverénním způsobem vkročily do
nového ročníku blanenského
přeboru fotbalistky Kostelce na
Hané. Již pod novým koučem
Markem Jelínkem si nejprve
poradily drtivým poměrem 17:0
s Ráječkem, o týden později
neměly slitování ani s Drnovicemi, jimž „načepovaly“ rovnou
desítku. Třetí kolo bylo kvůli
podmáčeným terénům kompletně odloženo, takže se až do
uplynulého víkendu nezměnilo
nic na tom, že devět nejlepších
střelkyň soutěže oblékalo právě
kostelecký dres.
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nu máme problémy. Více jsem
čekal od středních spojek, citelně
nám chyběl Varhalík,“ povšiml si
Grepl.
V tomto týdnu se Kostelečtí utkají
s Telnicí, zápas přijde na řadu v neděli o půl jedenácté ráno. „Výsledek
mě překvapil a nedokážu si vysvětlit, zda byla Telnice tak dobrá, nebo
Prostějov tak špatný. Snad zkonsolidujeme tým a podaří se nám
získat oba body, budeme spoléhat
na domácí prostředí a diváky, třeba
v Ivančicích byla parádní atmosféra
a také rozhodčí pískal absolutní rovinu,“ sdělil Jiří Grepl.

VÝSLEDKOVÝ
SERVIS Z HÁZENÉ
druhá liga,
skupina Jižní Morava
Výsledky 1. kola: Ivančice
– Kostelec na Hané 30:19,
Maloměřice – Velké Meziříčí
32:25, Juliánov – Bohunice
„B“ nehlášeno, Hustopeče –
Kuřim 44:22, Napajedla - Brno
„B“ 32:30, Sokol II Prostějov
– Telnice 29:29..

KAM Příště
Kostelec na Hané – Telnice,
Napajedla – Sokol II Prostějov, Hustopeče – Brno „B“
(neděle 28.9., 10.30), Bohunice „B“ – Kuřim (neděle 28.9.,
15.00), Velké Meziříčí – Juliánov (17.00), Ivančice – Maloměřice (17.00).

www.vecernikpv.cz
www.vecernikpv
.cz
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Volejbalistky Prostějova pokračují v přípravě, po turnaji v Polsku se představí v Praze

„Papírově bychom měli mít o něco silnější tým než v minulé sezóně,“
očekává necelý měsíc před startem sezóny šéf VK AGEL Petr Chytil
Ani letos se kádr prostějovských volejbalistek nevyhnul tradiční personální obměně. Vedení klubu
z Hané sice tentokrát chtělo zachovat převážnou část soupisky ve stejném složení, ale zaječí
úmysly některých hráček tento záměr překazily.
Polovina družstva se tedy během léta změnila
a předseda správní rady VK AGEL měsíc před
startem sezóny okomentoval pro Večerník výslednou podobu současného kolektivu.
Prostějov/son
„Když vezmu tvorbu mančaftu
tak, jak postupně vše přicházelo,
musím začít u smečařek. Tam
jsme zůstali téměř u stejného
složení, pouze na místo Tijany
Malesevic přišla Tatsiana Markevich, která u nás již působila
v první polovině předchozího
ročníku. Tuhle korekturu osobně
vítám, neboť u Tijany mi chyběla větší schopnost prosadit se
v útoku, zatímco Táňa mi připadne jako celkově komplexnější hráčka včetně zakončení.
Jen potřebuje být zdravá, což
je nezbytná podmínka,“ pustil
se Petr Chytil do rozboru kvalit
hráčského kádru.

„Z blokařek zůstala zkušená
a spolehlivá Sonja Borovinšek,
naopak druhá členka loňské základní sestavy na tomto postu
Quinta Steenbergen šla za pro ni
lákavější nabídkou, stejně jako
mladá Sara Hutinski. Za klíčové
považuji, že místo kvalitní Quinty
se nám povedlo získat dle názoru
odborníků možná ještě silnější
náhradu v osobě dvojnásobné vicemistryně Evropy s Německem.
Stefanie Karg je mezi blokařkami mezinárodní třídou a spolu se
Sonjou jim bude krýt záda Ana
Bogdanovic, tudíž jsme v téhle
části kádru určitě neoslabili,“ navázal Chytil.
„Na univerzál jsme chtěli někoho ještě údernějšího než Katie

Carter, i když ta se během působení u nás zlepšovala. Nakonec jsme přivedli někdejší kubánskou reprezentantku Simon
Liannes, která před vynucenou
pauzou za nepovolené opuštění
své země podávala skvělé výkony na nejvyšší světové úrovni.
Teď záleží na tom, jak rychle se
dokáže do top formy po dlouhé zápasové přestávce vrátit.
Potenciál má ovšem značný,“
poukázal šéf prostějovského
„vékáčka“.
„Na místě druhé diagonální plejerky a současně kapitánky i na
místě libera zůstalo obsazení stejné, neboť zůstaly Solange Soares
a Julie Jášová, nyní už provdaná
pod příjmením Kovářová. Za
setrvání obou těchto volejbalistek důležitých i pro soudržnost
kolektivu jsme rozhodně rádi,“
zmínil nejvyšší muž klubu.
„A na závěr se dostávám k postu
nahrávačky, kde sice ještě není
definitivně dořešen aktuální stav,
ale my vzhledem k momentální
situaci bereme jako hlavní tvůrkyni hry novou posilu Kathleen
Weiss. Nejen coby dvojnásobná
vicemistryně Evropy s němec-

kým nároďákem má oproti Pavle
Vincourové výhodu v bohatých
mezinárodních
zkušenostech
a experti ji v evropské hierarchii
řadí hodně vysoko. Za touto
předpokládanou oporou dostává
šanci naše mladá odchovankyně
Michaela Zatloukalová, podobná příležitost se pak v průběhu
sezóny může otevřít rovněž pro
další tři oddílové naděje Evu
Lakomou, Kristýnu Adamčíkovou a Pavlu Meidlovalita
vou. Rostoucí kvalita
stějov
mládeže VK Prostějov
mě přitom moc těší,“
zdůraznil Chytil.
„Z předchozích odstavců se dá vyčíst,
chom
že celkově bychom
oproti minulému soutěžnímu ročníku urabší
čitě neměli mít slabší
tým, spíš právě naopak. Zároveň si však
uvědomujeme, že
v sestavě jsou některé otazníky, které
zodpoví až mistrovská
rovská utkání.
A navíc bude jako
ko každoročně
klíčové, aby se dala
ala dohromady
dobrá parta a družstvo
žstvo na hřišti

i mimo něj společně fungovalo co
nejlépe, pokud možno na hranici
svých herních možností. V tomto směru důvěřuji dlouhodobě
dobré práci našeho realizačního
týmu v čele s hlavním trenérem
Miroslavem Čadou. V předchozích letech mančaft vždy dovedl
k vytyčeným cílům a nepochybuji, že totéž zvládne i tentokrát,“
uzavřel předseda správní rady VK
y
AGEL Petr Chytil.

Výsledkový servis

Impel Wroclaw
VK AGEL Prostějov
3:0 (18, 18, 19)
Sestava Prostějova: Zatloukalová, Borovinšek, Markevich,
Liannes, Bogdanovic, Kossányiová, libero Kovářová – Soares,
Růžičková, Gambová.
VK AGEL Prostějov
SC Drážďany
3:1 (23, -16, 15, 20)
Sestava Prostějova: Růžičková, Borovinšek, Markevich, Liannes, Bogdanovic, Kossányiová, libero Kovářová – Gambová.
Aluprof Bielsko-Biala
VK AGEL Prostějov
0:3 (-12, -20, -23)
Sestava Prostějova: Růžičková, Bogdanovic, Kossányiová,
Liannes, Borovinšek, Gambová, libero Kovářová – Zatloukalová, Soares.

Ostatní výsledky:
Aluprof Bielsko-Biala – SC Drážďany 0:3 (-20, -18, -13), Impel Wroclaw – Aluprof Bielsko-Biala 3:0 (14, 18, 20), Impel
Wroclaw – SC Drážďany 3:0 (22, 17, 22).

Konečné pořadí Turnaje
tří národů 2014 v Karpaczi:
1. Impel Wroclaw 9 bodů (skóre 9:0)
2. VK AGEL Prostějov 6 (6:4)
3. SC Drážďany 3 (4:6)
4. Aluprof Bielsko-Biala 0 (0:9)

Foto: archiv Večerníku

Volejbalistky skončily druhé na Turnaji tří národů
V Polsku sice podlehly nadupané Wroclawi, ale pak porazily kvalitní Drážďany i Bielsko-Bialu

Karpacz, Prostějov/son - Velmi
příjemné stříbro vezou volejbalistky VK AGEL Prostějov
z mezinárodního přípravného
klání v polském Karpaczi.
Po páteční prohře s jinak suverénní Wroclawí a sobotním
zdolání Drážďan uzavřel
hanácký tým Turnaj tří národů
2014 v nedělním poledni
přesvědčivým skolením BielskoBialy, čímž v konečném pořadí
silně obsazeného podniku skočil
na druhé místo za domácí kolektiv. O jednu příčku tak vylepšil
loňskou třetí pozici.

Na úvod prohra
„Agelky“ nastoupily bez dvou
německých reprezentantek Kathleen Weiss i Stefanie Karg, ovšem
jinak kompletní a navíc doplněné

o vypomáhající Luciu Růžičkovou. Stál však proti
nim
personálně
našlapaný
a v domácím prostředí velmi
nabuzený vicemistr Polska, který
se chtěl maximálně předvést svým
fanouškům. Což se mu povedlo.
Ambiciózní účastník Champions League s hvězdami ve svém
středu, jakými jsou Joanna Kaczor, Denise Hanke či Mira Topič,
celému střetnutí dost přesvědčivě
kraloval. „Soupeř měl hodně
vysoké bloky a velice tvrdé
smečované podání, čímž nám
dělal značné problémy. Složitě
jsme se prosazovali a je potřeba
uznat, že nás Impel v dané fázi
přípravy jasně přehrál,“ hodnotil
kouč Agelek Miroslav Čada.
„Podali jsme jen průměrný
výkon, což na výbornou Wro-

claw nestačilo. Dobře se s kvalitou
protivníka vyrovnala Ana Bogdanovic, po příchodu z lavičky
se chytila Luca Růžičková
a maximálně obětavě bojovala
Julie Kovářová, ostatní holky
střídaly lepší okamžiky s horšími,“
shrnul Čada.

Triumf nad Drážďany
Opět šlo o souboj dvou účastníků
evropské Ligy mistryň a týmů,
které se v minulosti už přátelsky
několikrát potkaly. „Tentokrát
nám i soupeři chyběly kvůli mistrovství světa dvě opory, takže
situace byla v tomto ohledu
vyrovnaná,“ poukázal hlavní
trenér prostějovské družiny
Miroslav Čada. Ovšem jinak měl
výběr SC mnohem příjemnější
výchozí pozici, neboť o den

dříve jasně smetl Bielsko-Bialu,
zatímco Agelky musely skousávat jednoznačnou porážku od
domácího Impelu. Vzájemné
střetnutí se však od začátku
vyvíjelo naprosto vyrovnaně
a koncovku úvodní sady získalo vékáčko. Potom sice vypadlo z tempa, což vedlo k hladké
ztrátě druhého setu, jenže pak
české mistryně znovu zabraly
a úřadujícím šampiónkám
německé bundesligy již ve zbytku zápasu nedaly žádnou šanci.
„Při solidní přihrávce jsme dobře
útočili a naopak, ale celkově šel
náš výkon oproti minulému utkání nahoru. Díky tomu jsme
porazili mančaft z Champions
League, což určitě potěší i povzbudí. Dařilo se Sonje Borovinšek
a opět Aně Bogdanovic, slušně

si tentokrát vedlo celé družstvo.
A pozitivní je rovněž fakt, že se po
jarní operaci kolene pomalu dostává do formy Bára Gambová,“
potěšeně glosoval Čada.
Nicméně jakémukoliv uspokojení
rozhodně nepodléhal. „Pořád je
dost vidět, že jsme v plné přípravě
a ve fázi formování. Hrajeme
s mnoha chybami, střídáme lepší
i horší pasáže a vinou menší sehranosti jak v útoku, tak v obraně
včetně pole vznikají na hřišti
nedorozumění. Proto máme
ještě hodně na čem pracovat,“
zdůraznil Čada.

Cenný skalp Bielsko- Biala
V posledním duelu přátelského
podniku na sever od českých
hranic byly naše ženy favoritkami,
neboť Aluprof letos nebude hrát

Champions League a momentálně
nedisponuje úplně špičkovým kádrem. Slabý však rozhodně není,
Agelkám pořád mohl nadělat
nemalé potíže. Leč šestinásobné
mistryně ČR vstoupily do střetnutí
naprosto koncentrovaně, od
začátku diktovaly dění na palubovce a navzdory postupnému
ochabování precizního výkonu
dovedly mač k jasnému triumfu
bez jediné ztracené sady. „Zápas
byl vyrovnaný jen ve třetím setu,
jinak jsme měli jednoznačně
navrch. Z děvčat se nejvíc dařilo
opět blokařkám Aně Bogdanovic
a Sonje Borovinšek, pochvalu
ovšem zaslouží celé družstvo za
solidní volejbal. Celkové druhé
místo je výborné, můžeme s ním
být spokojeni. Velice silná Wroclaw je v současnosti lepší než

my, ale povedlo se nám porazit
papírově srovnatelné Drážďany
i trochu slabší Bielsko-Bialu.
Výsledkově jsme tak splnili
očekávání a také herně jsme jakž
takž obstáli v rámci aktuálních
možností,“ ohlédl se za vystoupením v Polsku kormidelník
VK Miroslav Čada.
Na projevu své družiny však viděl
i mnoho nedostatků. „Pořád platí,
co znovu opakuji: že musíme
hodně pracovat a makat na dalším
zlepšování. Své maximální výkonnosti nedosáhneme za krátkou
dobu, naopak potřebujeme ještě
čas a v něm velké tréninkové nasazení. Každopádně turnaj v Karpaczi měl stejně jako loni skvělou
úroveň sportovní i organizační
a byl hodně kvalitní součástí naší
přípravy,“ doplnil Čada.

Juniorky i kadetky prostějovského VK chtějí v nové sezóně útočit na postup do extraligového Final Four

„Na nejlepší čtyřku v nejvyšší mládežnické kategorii máme,“ tvrdí šéftrenér Jaroslav Matěj
Prostějov/son - Osmé místo,
respektive druhou příčku obhajují juniorky a kadetky VK
AGEL Prostějov z minulého
extraligového ročníku. A těsně před startem nové sezóny
nejvyšších soutěží ČR těchto
dvou věkových kategorií se
zdálo, že by mladé volejbalistky Prostějova měly být znovu
schopné atakovat vysoké pozice mezi absolutní národní
špičkou.
„Kvůli brzkému začátku letošní extraligy byla příprava
sice kratší a tím pádem taková
zhuštěnější, ale v rámci daných
možností proběhla přesně, jak
jsme si představovali. Po zdravotní stránce se nám většinu
doby vyhnuly skoro jakékoliv
problémy, až ke konci se nějaké objevily. Naštěstí se zdá, že
v žádném případě nejde o nic
vážného a tím pádem snad do
soutěží vstoupíme kompletní.
Nebo aspoň téměř,“ předpokládal krátce před úvodními duely,
které se konaly 20. a 21. září
v Brně, šéftrenér mládeže VK
Agel Prostějov Jaroslav Matěj.
Lodivod si pochvaloval i zvolený program přátelských turnajů. „Tentokrát jsme hned
zkraje přípravy naplánovali
dvě venkovní akce pod otevřeným nebem, kde panovaly těžší
podmínky. A tahle volba nebyla
vůbec na škodu, naopak se mi

zdá, že se holky i díky těmto
náročnějším zkušenostem lépe
stmelily coby kolektiv a vytvořily základ dobré party, což je
u mladých děvčat nezbytný
předpoklad úspěchu. Navíc
jsme se během tréninkového
období určitě zlepšovali a naše
forma šla postupně nahoru.
Snad to vydrží,“ přál si Matěj.
Stejně jako loni své svěřenkyně nijak striktně nedělí do
samostatných kádrů juniorek
a kadetek. „Místo toho hráčky
pracují všechny společně v jedné skupině čítající takřka třicet
jmen. Opět jde o velice mladý
tým, kde je pouze osm jeho členek juniorského věku a výrazně
početnější část stále patří mezi
kadetky. Těmi staršími, které
tvoří jádro výběru juniorek,
jsou Aneta Faksová, Viktorie

Gogová, Aneta Chludová, Jitka Kočařová, Ivana Kratochvílová, Eva Lakomá, Adriana
Přibylová a Zuzana Ryšavá.
Tenhle osmičlenný základ budou při mistrovských zápasech
dle potřeby doplňovat nejlepší
kadetky, to znamená české reprezentantky Kristýna Adamčíková, Pavla Meidlová, Adéla Stavinohová, Sarah Cruz,
Vendula Valášková a Lucie
Zatloukalová,“ prozradil kouč.
Společný cíl všech talentovaných „Agelek“ i trenérského kvarteta Jaroslav Matěj,
Lukáš Miček, Ľubomír Petráš,
Jindřich Němeček je v obou
věkových kategoriích jasný:
nejprve postoupit ze základní skupiny „B“ do nadstavbové grupy o 1. až 6. místo
(to znamená obsadit jednu

z prvních tří pozic tabulky
po úvodních dvaceti utkáních), poté proniknout do
závěrečného Final Four
(skončit mezi horní šestkou
nadstavby do čtvrté příčky)
a nakonec ve dvou finálových turnajích zaútočit na
medailové posty. „U našich
juniorek jsem na základě výkonů i výsledků z přípravných turnajů přesvědčen, že na nejlepší
čtyřku v republice navzdory
celkově nižšímu věkovému
průměru rozhodně mají. Kadetky by podle mého názoru také
měly být schopné o cenné kovy
bojovat, ale v případě obou
družstev bude klíčové na každý
extraligový víkend vhodně rozložit síly nasazením správných
sestav tak, abychom současně
uspěli na hřišti i nepřetížili děv-

čata. Stěžejní v základní části je
posbírat maximum bodů proti
soupeřům, kteří by s námi postoupili do horní šestky, abychom měli dobrou výchozí
pozici pro nadstavbu,“ poukázal Matěj na důležitý taktický
prvek.
Za největší rivaly Prostějova
považuje v juniorkách i kadetkách Olymp Praha, Brno
a České Budějovice. „Tohle
jsou hlavní favorité, k nimž se
chceme přiřadit. Herně vyskočit samozřejmě mohou rovněž
některé další týmy, což se však
dopředu dá těžko odhadovat
a teprve se to ukáže. My každopádně hodláme po úspěšných
minulých letech zase potvrdit
svou příslušnost k top mládežnickým oddílům České republiky. A pevně věřím tomu,

že i díky výborným podmínkám vytvářeným klubovým
vedením k tomu máme při
volejbalové šikovnosti našich
nadějných hráček veškeré po-

třebné předpoklady. Teď zbývá
jediné: potvrdit to společnými
silami v soutěžních zápasech
přímo na palubovce,“ uzavřel
Matěj bojovně.

EXTRALIGA JUNIOREK 2014/2015

EXTRALIGA KADETEK 2014/2015

Hráčský kádr VK AGEL Prostějov
Kristýna Adamčíková, Tereza Baláková, Veronika Boudová, Sarah Cruz, Klára Dvořáčková, Aneta Faksová,
Viktorie Gogová, Markéta Hubrová, Aneta Chludová, Gabriela Klusáková, Kateřina Kociánová, Jitka Kočařová,
Ivana Kratochvílová, Eva Lakomá, Pavla Meidlová, Adriana Přibylová, Zuzana Ryšavá, Tereza Slavíková, Adéla
Stavinohová, Tereza Strnadlová, Vendula Valášková, Aneta Weidenthalerová, Lucie Zatloukalová.

Hráčský kádr VK AGEL Prostějov
Kristýna Adamčíková, Tereza Baláková, Veronika Boudová, Sarah Cruz, Klára Dvořáčková, Markéta Hubrová, Eva Kabilková, Gabriela Klusáková, Kateřina Kociánová, Sabina Kratochvilová, Rozálie Látalová,
Pavla Meidlová, Jana Muzikantová, Lucie Navrátilová, Šárka Netesalová, Tereza Slavíková, Adéla Stavinohová, Tereza Strnadlová, Vendula Valášková, Veronika Vehovská, Aneta Weidenthalerová, Lucie Zatloukalová.

Los základní skupiny B

Los základní skupiny B

1. + 2. kolo: Brno – Prostějov (21. září, 10.00 a 14.00 hodin). 3. + 4. kolo: Prostějov – Šternberk (5. října, 10.00
a 14.00 hodin). 5. + 6. kolo: Přerov – Prostějov (10. října, 16.00 a 18.30 hodin). 7. + 8. kolo: Prostějov – Ostrava
(18. října, 10.00 a 14.00 hodin). 9. + 10. kolo: Frýdek-Místek – Prostějov (2. listopadu, 10.00 a 14.00 hodin). 11.
+ 12. kolo: Prostějov – Brno (9. listopadu, 10.00 + 14.00 hodin). 13. + 14. kolo: Šternberk – Prostějov (23. listopadu, 10.00 a 14.00 hodin). 15. + 16. kolo: Přerov – Prostějov (28. listopadu, 16.00 a 18.30 hodin). 17. + 18. kolo:
Ostrava – Prostějov (6. prosince, 10.00 a 14.00 hodin). 19. + 20. kolo: Prostějov – Frýdek-Místek (14. prosince,
10.00 a 14.00 hodin). Všechny domácí duely hrají juniorky VK AGEL v hale Sportcentra DDM Prostějov.

1.+ 2. kolo: Brno - Prostějov (20. září, 10.00 a 14.00 hodin). 3. + 4. kolo: Prostějov – Šternberk (4. října, 10.00
a 14.00 hodin). 5. + 6. kolo: Ostrava – Prostějov (12. října, 11.00 a 15.00 hodin). 7. + 8. kolo: Prostějov – Přerov
(19. října, 10.00 a 14.00 hodin). 9. + 10. kolo: Frýdek-Místek – Prostějov (1. listopadu, 10.00 a 14.00 hodin). 11.
+ 12. kolo: Prostějov – Brno (8. listopadu, 10.00 + 14.00 hodin). 13. + 14. kolo: Šternberk – Prostějov (22. listopadu, 10.00 a 14.00 hodin). 15. + 16. kolo: Prostějov - Ostrava (30. listopadu, 10.00 a 14.00 hodin). 17. + 18. kolo:
Přerov – Prostějov (7. prosince, 10.00 a 14.00 hodin). 19. + 20. kolo: Prostějov – Frýdek-Místek (13. prosince,
10.00 a 14.00 hodin). Všechny domácí duely hrají kadetky VK AGEL v hale Sportcentra DDM Prostějov.
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Na velodromu proběhl domácí šampionát v Madisonu Šafářová byla v Tokiu mezi osmi
Dvojice SKC TUFO Helis - Strupek ovládla kategorii juniorů

Prostějov/tok - Předposlední
závody této sezóny pořádal
místní klub SKC TUFO o minulém víkendu. Jednalo se
o republikové mistrovství v takzvaném Madisonu pro kadety,
juniory a muže Elite + „U23“.
Madison je poměrně stará cyklistická disciplína, pocházející
z USA, jejíž počátky sahají do konce devatenáctého století. Jezdila se
v Madison Square Garden, odtud také pochází samotný název.
Soutěží v ní dvoučlenné, případně
tříčlenné týmy, v letech 2000 až
2008 se jednalo dokonce o olympijskou disciplínu. Doplňme, že
kadeti (dorostenci) absolvovali 80
kol, junioři 120 a muži 160.
Pořadatelé slibovali napínavou
podívanou, hlavní souboje se
očekávaly mezi závodníky domácího SKC Tufo a pražskou
Duklou. Většinu přihlížejících
tvořili rodinní příslušníci závodníků. „Právě v tomto okamžiku
probíhá závod juniorů, naši jsou
ve vedení,“ sdělil při návštěvě
Večerníku vedoucí trenér SCM
a zároveň manažer SKC Tufo
Michal Mráček. „V závodě kade-

- Milan Kadlec s 25 body, druzí
dojeli Martin Hačecký - Ondřej
Vendolský se 17 body a třetí
Vojtěch Hačecký - Martin Bláha
s 16 body.
V kategorii „kadeti“ se na prvním
místě objevila smíšená dvojice
Dušan Vavre - Martin Čechman
(TJ Favorit Brno / Cykloteam
Ostrov) s 14 body, druhý byl již
zmíněný domácí Martin Šmída
s Václavem Kočaříkem (SKC
TUFO Prostějov/CK Dacom
Pharma Kyjov) s 12 body a třetí

Daniel Babor - Tomáš Čapek (TJ
Kovo Praha) s 10 body.
Nejúspěšněji z hlediska prostějovského klubu dopadla
kategorie juniorů, kde dvojice
Luděk Helis - Matyáš Strupek
závod s 19 body vyhrála! Za
nimi se umístili Michal Kohout
- Michal Macko (Dukla Praha)
s 19 body a o kolo zpět, třetí pak
Daniel Chytil - Michal Brázda
(SKC TUFO Prostějov / Mapei
Cyklo Kaňkovský) s 15 body,
taktéž o kolo zpět.

Nohejbaloví dorostenci ukončili ligu vítězně
Prostějov/pk - Uplynulou
neděli 21. září se od pravého
poledne odehrálo na kurtu
u sokolovny poslední kolo
dorostenecké extraligy mezi
domácím celkem Sokola
I Prostějov a hostujícím družstvem Liaporu Karlovy Vary.
V tomto zápase již nešlo o konečné umístění. Již před jeho
prvním míčem bylo jasné,
že celek Sokola I Prostějov
bude hrát o bronzové medaile
a Liapor Karlovy Vary skončí
na posledním devátém místě.
Vysokým favoritem byl tedy
domácí celek, který to také
v tomto zápase plně potvrdil.
Hned úvodní dvě dvojice
skončily vítězstvím Prostějo-

va, když nejprve dvojka Matkulčík- Roba a hned po nich
druhá dvojice Prostějova ve
složení Ftačník-Příhoda vyhrály svá utkání bez větších
problémů. Rovněž ve trojicích
domácí celek jasně dominoval
a od začátku dokazoval rozdílnou výkonnost obou družstev.
Trojice ve složení Roba, Matkulčík, Karafiát a druhá trojice v sestavě Ftačník, Příhoda
a Deutsch vyhrály podobně
jako ve dvojicích bez větších
problémů a zvýšily tak vedení
Prostějova již na 4:0 na utkání.
Za tohoto stavu již bylo jasné, že body zůstanou doma
na Hané a bylo otázkou pouze skóre, jak zápas dopadne.

Vloženou dvojku hraje již
několik zápasů spolu Deutsch
s Karafiátem a jsou již velmi slušně sehraní. Utkáním
proti Karlovým Varům si situaci vůbec nezkomplikovali
a soupeře doslova sestřelili
z kurtu po setech 10:2 a 10:1.
Do singlu postavil trenér domácích zkušeného singlistu
Tomáše Robu, který povolil
svému soupeři pouze pět míčů
a toto utkání a celý zápas
i uzavřel. Celkově tedy rekapitulace Sokol I Prostějov
- Liapor Karlovy Vary 6:0
a zpěv kanárka na cestu do
západních Čech....
„Zápas jsme měli od začátku
pod kontrolou, kluci nic ne-

americkou soupeřku Madison
Keysovou 6:7 (4:7), 6:4, 6:2
a pak po další třísetové bitvě
přešla přes Švýcarku Belindu
Bencicovou 3:6, 6:4, 6:2. Její
cestu turnajem zastavila až
Ana Ivanovičová, pozdější
vítězka celého podniku. Srbka
Šafářovou porazila 6:3, 6:2, i
když předcházejících pět střetnutí vyhrála česká tenistka.

„Každá série jednou skončí,
s tím se nedá nic dělat... Tentokrát byla Ana prostě lepší.
V Tokiu jsem ale odehrála dva
těžké vítězné zápasy. Čtvrtfinále není špatné. Potvrdilo,
že prožívám nejlepší sezonu
v kariéře a tento pocit si užívám,“ uvedla Šafářová, kterou
v tomto týdnu čeká turnaj ve
Wu-chanu.

Třetí CHMELA CUP vyhráli

O medaile. Na prostějovském velodromu se o víkendu jezdilo naplno, bojovalo se totiž o cenné kovy z domácího šampionátu. Foto: Tomáš Kaláb

tů skončila nakonec naše dvojice
na druhém místě. V mužské kategorii bych naše šance moc nehodnotil, nejsme úplní a navíc jeden
z účastníků není v ideální formě.
Jedná se o vcelku specializovanou disciplínu, takže očekávám
účast zhruba deseti dvojic,“ odhadoval Mráček.
Realitou bylo šesté místo páru
Viktor Vrážel - Jakub Filip se sedmi body, mužskou kategorii na
„bedně“ ovládla pražská Dukla.
Vítězi se stali Alois Kaňkovský

Tokio, Prostějov/lv - Postupem do čtvrtfinále zahájila
asijskou část sezony prostějovská tenistka Lucie Šafářová. Ostatní členové TK
Agrofert se věnovali odpočinku či přípravě na závěrečnou část letošní sezony.
Na špičkově obsazeném turnaji v Tokiu s dotací 1 250
000 dolarů nejprve porazila

podcenili a dokázali, že jejich
výkonnost šla oproti předcházejícímu roku dorostenecké
extraligy znatelně nahoru. Nejlepšími hráči byl určitě Tomáš
Roba, ale i ostatní kluci zahráli
bez problémů docela dobře?“
zhodnotil včerejší kláníRichard Beneš, kouč prostějovských nohejbalistů.
Další zápas sehrají dorostenci
TJ Sokol I v neděli 5. října na
půdě Semil o bronzové medaile. „Vyhrát nad vynikajícím
a zkušeným celkem Semil
bude velmi těžké. Přesto postup mezi čtyři nejlepší celky
extraligy je výborným výsledkem tohoto nadějného družstva,“ dodal odvážně Beneš.

Šilhánek se Sehnalem

Prostějov/pk - Už třetí ročník tenisového Chmela Cupu
proběhl uplynulou sobotu na
kurtech prostějovské restaurace „U Chmelů“ v Kostelecké ulici. Organizace turnaje
pro neregistrované hráče se
opětovně ujali Martin Krupička a Petr „Pupa“ Doseděl,
přičemž tentokrát byl podnik
zařazen do prestižní amatérské série čtyřher Malý Open
Cup. Jeho vítězem se po urputných bitvách stala dvojice
Šilhánek - Sehnal.
Do Prostějova se v sobotu 20.
září sjelo čtrnáct párů z celé
České republiky, mezi nimiž
nechyběli ani bývalí profesionální hráči a velká jména
amatérského tenisu. „Přijeli
skuteční borci, takže se bylo
na co dívat,“ těšilo jednoho
z dua hlavních organizátorů
Martina Krupičku.
Dvojice byly rozděleny do
čtyř základních skupin, na
vyřazovací boje se přitom
mohli těšit všichni hráči.
Dva nejlepší páry byly nasazeny, zbývající si to rozdávali klasickým stylem
play off. Do semifinále prošli Šilhánek se Sehnalem,
kteří si poradili i s jedním
z největších favoritů, dvojicí Husařík - Švandera

9:6. Stejným výsledkem
skončilo i druhé semifinále, v němž byli úspěšnější Krejčířík a Janíček, jež
zdolali Šípa, který týden
předtím vyhrál mistrovství
republiky neregistrovaných
ve dvouhře, s Pospíšilem.
V boji o celkový triumf se
pak vytáhli nejlepším výkonem v celém turnaji Šilhánek a Sehnal, loňské mistry
republiky Janíčka s Krejčiříkem porazili jasně 6:2. Po
proměněném mečbolu se tak

mohli těšit mimo jiné z prémie ve výši 4000 korun.
„Jsme velmi spokojeni, turnaj
měl velmi vysokou sportovní
úroveň a organizačně probíhal
na jedničku. Všichni účastníci
si klání pochvalovali a už teď
se bavíme o dalším turnaji,“
uvedl po skončení všech bojů
Petr Doseděl. „Rádi bychom
touto cestou poděkovali sponzorům, jejichž přízeň nám
umožňuje tento stále oblíbenější podnik pořádat,“ vzkázal
„Pupa“.

Sponzorsky turnaj podpořili:

RG Zesta, Grewis, Sida, H&Z auto-moto,
Adam Šternberk, Autodoprava Dvořák,
Velkosklad nápojů Hubálovi,
první náměstek primátora Statutárního
města Prostějov Jiří Pospíšil,
Opel Morava Olomouc, Zatomi,
Real Invest, Klenoty Buráň,
Rudolfovo pekařství, Rexel,
Stěhování a zemní práce Hájek, PP střechy,
Schola servis a restaurace U Chmelů.
Mediálním partnerem byl PROSTĚJOVSKÝ Večerník a internetové stránky www.vecernikpv.cz. Poděkování patří také
Okrašlovacímu spolku města Prostějova, který na akci zapůjčil skákací hrad pro děti.

areál Dušana Běhala
Další přípravné zápasy Tenisový
zažil krásnou sportovní sobotu
čekají „Agelky“ v Praze

Prostějov/son - Již jen necelý
měsíc zbývá do okamžiku, kdy
prostějovské volejbalistky vstoupí do UNIQA extraligy ČR
2014/2015. Stane se tak v sobotu 18. října doma proti Olympu
Praha ve druhém kole soutěže,
když úvodní dějství ženy VK
AGEL vynechají díky volnému losu. Co však tým kouče
trenéra Čady do prvního mistrovského utkání ještě čeká?
„Především budeme pilně
trénovat, a to téměř výhradně
herní věci. Musíme pracovat na
sladění obměněného družstva
tak, abychom do nové sezóny
šli v co nejlepší formě. I když
se dvě německé reprezentantky připojí k našemu kolektivu
po mistrovství světa až někdy

před polovinou října, musí být
aftu
ta početnější část mančaftu
ny
v tuhle dobu volejbalověě
s Drážďa
e
s
u
na odpovídající úrovni,“
o
n
t
tře
odkrývá plány Miroslav S
Olympem
m
í
n
m
a
t
K
Čada, hlavní kouč VK
i
AGEL Prostějov.
ám
K sehrávání jeho svěřenkám
ve čtvrtek 9. října
pomohou i další přátelské zápasy, když dosud „Agelky“ vyzve českého vicemistra PVK
absolvovaly pět duelů v rámci Olymp Praha.
Ostrava Cupu 2014 a tři mače „Vyšli jsme Drážďanům vstříc
na Turnaji tří národů 2014 v tom směru, aby jejich výprava
v polském Karpaczi. V současné nemusela z metropole cestochvíli má „vékáčko“ pevně vat autobusem do Prostějova.
dohodnuté zajímavé dvojut- Proto bude dějištěm našeho
kání v Praze, kde se ve středu vzájemného ´přáteláku´ Praha,
8. října postaví německému kam my dojedeme za nimi. Pak
účastníkovi Champions League tam přespíme a druhý den sehSC Drážďany (půjde o odvetu rajeme další dobrou přípravu
za výše zmíněný Karpacz) a hned proti domácímu Olympu. Týden

před začátkem extraligy jsou
tak kvalitní střetnutí ideálním
p
přínosem,“
objasnil lodivod
v
volejbalistek
Prostějova.
J
Ještě
před tímto dvojzáp
pasem
však jeho svěřenkyně
půjd
půjdou
minimálně do jednoho jiného přátelského mače.
„Ch
„Chceme
náš tým po letních
změnách představit a ukázat
prostějovským
fanouškům,
proto aspoň jedno utkání odehrajeme na vlastním hřišti v hale
Sportcentra DDM. Soupeřem
bude pravděpodobně nějaký
celek z české ligy, o konkrétním protivníkovi i přesném
termínu zatím jednáme,“ sdělil
Miroslav Čada s tím, že jako
nejvíc možné datum tohoto
souboje se jeví čtvrtek 2. října.

Prostějov/red - První zářijovou
sobotu se pod záštitou prvního
náměstka primátora Statutárního města Prostějova Jiřího
Pospíšila byl v tenisovém areálu
Dušana Běhala uspořádán turnaj neregistrovaných mužů ve
čtyřhrách. Samotný pořadatel
byl příjemně překvapen nejen
počtem účastníků, ale i účastí
mimoprostějovských párů.
Celkem dvacet dvojic bylo
rozděleno do čtyř skupin, přičemž
dva nejlepší z každé grupy postoupily do finálové grupy a zbylé
se seřadily v soutěži útěchy.
Boje byly po celou sobotu
6. září neúprosné, takže došlo
k řadě překvapení, načež vyvrcholení v podobě finále bylo
skutečně napínavé. Utkala se
v něm domácí dvojice Michal
Šilhánek - Filip Sychra proti
favorizovanému duu Husařík Jeřábek, které se také nakonec
podařilo zvítězit, byť až v tie-

S finalisty. První náměstek primátora Statutárního města Prostějova Jiří
Pospíšil po závěrečném duelu, v němž duo Jeřábek - Husařík (dvojice vlevo) zdolala Sychru se Šilhánkem (zcela vpravo). Foto: archív D. Běhala
breaku. V soutěži útěchy zvítězila
dvojice Krupička - Kadlec, která
v rozhodujícím klání zdolala
dvojici Novák - Vrzala.
„Podle slov a výkonů dvojic jsme se všichni shodli, že
Prostějov je nejen hokejovým
městem, ale i městem ama-

térského tenisu. Poděkování
patří
všem
účastníkům,
organizátorům a sponzorům,
zvláště pak panu náměstku
Pospíšilovi, který se do bojů
také aktivně zapojil,“ uvedl po
posledním fiftýnu organizátor
celého klání Dušan Běhal.

turnaje před startem
Příprava mladých "Agelek" pokračovala Poslední
svých soutěží absolvovaly

i tréninkovým kempem, tentokrát v Morkovicích
Morkovice, Prostějov/son - Tak
jako je každoroční zaběhnutou
tradicí kondiční soustředění
mládeže VK AGEL Prostějov
ve Sloupu, stejně obvyklým
pokračováním je vždy i
následný tréninkový kemp
v Morkovicích. Letos tam naše
mladé volejbalistky strávily
pět dnů od 16. do 20. srpna
a rovněž během této další
důležité části přípravy dostávaly pořádně zabrat.
„Rozdíl oproti minulým letům
spočíval v tom, že místo juniorek
a kadetek tentokrát do Morkovic jely kadetky se staršími
žákyněmi. Stále totiž nemáme
hlavního kouče právě pro starší
žákyně, tudíž bylo potřeba,
abychom se o ně s kolegy na

soustředění náležitě postarali. Juniorky se hned po Sloupu vrátily
do Prostějova a tam pokračovaly
pod vedením Lukáše Mičeka,“
vysvětlil šéftrenér mládeže VK
Jaroslav Matěj.
Co však v Morkovicích?
„Náplň zdejší přípravy byla
velmi intenzivní a podobná jako
v předchozích letech. To znamená, že holky dál pracovaly na
kondici a vedle toho dělaly různá
herní cvičení s důrazem na individuální činnosti. Týmovému
sehrávání se budeme věnovat
až nyní ve zbytku přípravného
období do startu nového ročníku
soutěží,“ prozradil Matěj, který
pětidenní soustředění zvládl
společně se dvěma svými kolegy Jindřichem Němečkem a

Foto: vkprostejov.cz
Ondřejem Hubáčkem (specialista na fyzičku).
Juniorky i kadetky Prostějova
už mají za sebou také první
přípravný turnaj. Šlo o klání

převážně ženských družstev pod
otevřeným nebem v Kojetíně,
kde starší výběr Agelek obsadil třetí místo po semifinálové
porážce od zkušených prvoligov-

ých žen Břeclavi a mladší celek
vékáčka skončil sedmý. „Byl to
v dané fázi ideální zápasový test
děvčat podle našich představ,“
potěšilo Matěje.

mládežnice v Přerově a Olomouci

Prostějov/son - Už o uplynulém
víkendu
začal
nový ročník nejvyšší české
soutěže volejbalistek jak
v kategorii juniorek, tak
kadetek. A tyto dva věkově
mladé výběry VK AGEL
Prostějov ladily formu na
start svých extralig v rámci
kvalitně obsazených mezinárodních turnajů v Přerově a Olomouci.
Velká cena města Přerov 2014 je
každoročně největší přípravnou
akcí svého druhu v ČR. Tentokrát
se od 5. do 7. září zúčastnilo 32
družstev, mezi kterými naše juniorky získaly stříbro za druhé
místo a kadetky skončily třinácté.
V termínu 12. až 14. září poté
následoval Testovací turnaj

Sportovních středisek mládeže
v Olomouci 2014, kde juniorský
kolektiv „Agelek“ zvítězil a kadetský celek „vékáčka“ obsadil
šestou příčku.
„Znovu platí, že šlo o tréninkové
zápasy a proto jsme nijak netlačili
na výsledky. Přesto holky hrály
poměrně dobrý volejbal a hlavně
náš starší výběr prokázal své
možnosti. Za ten mladší nastoupila skoro výhradně jen děvčata,
která v létě přešla do kadetek,
tudíž v pořadí logicky nedosáhla
tak vysoko. Každopádně byly
oba turnaje výbornou přípravou
na vstup do extraligy především
díky mnoha odehraným utkáním
dost vysoké úrovně,“ konstatoval
šéftrenér mládeže VK Jaroslav
Matěj.

Atletika
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V neděli odpoledne se po Prostějově proháněly hvězdy z Diamantové ligy

ATLETICKOU VELKOU CENU OZÁŘIL VÝKON OŠTĚPAŘE VESELÉHO
Sympaťák Víťa přehodil osmdesát metrů a vytvořil
rekord mítinku, překážkář Svoboda skončil až druhý

BYLI JSME

K loučení s prostějovským létem
kkaždoročně patří kvalitní atletikka v podobě Velké ceny města
P
Prostějova. A letošní osmašedeU TOHO! ssátý ročník tradičního mítinku, pořá
řádaná s Memoriálem Eduarda
Rozbořila, který slavil čtvrtstoletí svého konání,
byl v areálu RG a ZŠ ve Studentské ulici opravdu
speciální, neboť dorazily obě předem ohlášené reprezentační hvězdy. Nakonec však výkonnostně
zářila pouze jedna. Večerník pro vás ve včerejším
odpoledni vše zmonitoroval.
Prostějov/son
Suverénně největší osobností celého nedělního klání se
právem stal mistr světa, vicemistr Evropy a čtvrtý z olympijských her v hodu oštěpem
Vítězslav Veselý. Na Hané měl
již dlouho spadeno na zdejší
letitý rekord Patrika Landmessera 78,98 metru, který se mu
opakovaně nedařilo překonat. Tentokrát to jednomu
z nejlepších borců planety
v technicky náročné disciplíně konečně vyšlo, když ještě
za ideálního počasí nejprve druhým pokusem hodil
81,15 a vzápětí maximum
Memoriálu Eduarda Rozbo-

řila znovu o trochu vylepšil
na 81,55 metru. „Pro mě je
prostějovský závod srdeční záležitostí, protože jsem zde jako
malý absolvoval svou úplně
první oficiální soutěž v životě. Proto se sem rád vracím
a hlavně v posledních letech
mě mrzelo, že se mi stále nedaří překonat místní rekord.
I tentokrát jsem se trochu pral
s technikou, ale naštěstí mi
aspoň ty dva pokusy docela
vyšly. Že ten výkon začíná osmičkou mě samozřejmě těší,
byť jsem si představoval nějakých třiaosmdesát až pětaosmdesát metrů. Aspoň mi zůstala
motivace to tady dál posouvat
v příštích letech,“ glosoval se

smíchem sympaticky skromný
chlapík s iniciálami VV.
Co do přátelskosti a dobré
nálady s ním směle může
zápolit elitní překážkář
Petr Svoboda, jenž teď prožívá šťastné období po vyléčení málem amputované
nohy. V Prostějově neztratil
skvělou náladu ani poté, co
v hlavním závodě 68. Velké
ceny – běhu na 110 metrů
překážek mužů – obsadil
až druhé místo v čase 14,40
sekundy, tedy na jeho poměry hodně podprůměrném. „To je nějaká chyba
v měření, ne? To musíte ve
výsledcích změnit, ať nemám
ostudu,“ halekal hned po
doběhu na ředitele mítinku
Milana Čečmana s pusou od
ucha k uchu. Vážněji pak do
novinářských diktafonů připojil: „Poslední dobou jsem
už vůbec netrénoval, takže mi bylo jasné, že zde asi
nic moc nepředvedu. Což se
potvrdilo. Pro mě je ale podstatné, že jsem si nic neudělal
a zůstal zdravý. Navíc vyhrál
můj kamarád a oddílový parťák Petr Peňáz, kterému to
strašně přeju a mám i za něho
radost,“ povídal přející borec
bez náznaku zklamání.

Poněkud nečekaný vítěz naopak neskrýval nadšení. „Pro
mě je to pochopitelně velký
úspěch a cenný skalp porazit
Peťu Svobodu v přímém souboji. Na druhou stranu je mi
jasné, že kdyby byl v plné formě, tak bych asi neměl šanci
a závod by dopadl jinak. Přesto
mám radost a prvenství si užívám. Jen škoda času o jedinou
setinu nad čtrnáct vteřin, k prolomení téhle hranice chyběl
kousek. Po svých zdravotních
problémech v letošním roce
s vyhřezlou ploténkou však
i tenhle výkon určitě beru,“
shrnul Petr Peňáz. Spokojeností oplýval rovněž šéf mítinku Milan Čečman. „Když se
na tak skromné závody povede
dostat dvě natolik vynikající
persóny světové atletiky, hovoří to samo za sebe. Samozřejmě mě to moc těší, zvlášť
pokud kluci přijeli v podstatě
jen díky tomu, že se dobře zná-

Favorit padl. Ještě na páté překážce Petr Svoboda závod vedl, nakonec skončil až druhý. Když se v cíli
dozvěděl svůj čas, schoval hlavu do dlaní.
2x foto: Michal Kadlec
me a účast mi slíbili. Já jim za
to děkuju a myslím, že Velká
cena 2014 se nejen zásluhou
Víti Veselého s Petrem Svobodou velmi vydařila. Sice nakonec trochu pršelo, ale důležité
je, že oproti předpovědi nelilo
celou dobu. Poděkování patří

Výsledky Velké ceny města Prostějova 2014 v atletice
110 metrů překážek muži
(68. ročník Velké ceny)
1. Peňáz 14,01 sekundy, 2. Svoboda
14,40, 3. Polách (všichni PSK Olymp
Praha) 14,53, 4. Pokorný (VSK Univerzita Brno) 14,83, 5. Večeřa (AK Olomouc) 14,86, 6. Homola (TJ TŽ Třinec)
14,91.

100 metrů překážek ženy
1. Šutová (AK Kroměříž) 16,25 sekundy,
2. Balůsková (SK Přerov) 16,44, 3. Sedláčková (AK Kroměříž) 17,60.

Oštěp dorostenci
1. Veselý (TJ Lokomotiva Břeclav)
58,24 metru, 2. Březka (AK Kroměříž)
49,49, 3. Petružálek (AK Zlín) 49,07.

Oštěp ženy
1. Hanáková (TJ Sokol Opava) 39,61 metru,
2. Šutová (AK Kroměříž) 36,39, 3. Kubíková
(Slovácká Slávia Uherské Hradiště) 36,02.

100 metrů překážek dorostenky
1. Šimečková (SSK Vítkovice) 15,02
sekundy, 2. Švehláková (AK Zlín) 15,70,
3. Muchová (AK Kroměříž) 19,52.

100 metrů ženy
1. Dubová (TJ Šumperk) 12,32 sekundy,
2. Symerská 12,83, 3. Sedláčková (obě
AK Kroměříž) 13,34.

100 metrů překážek starší žáci
1. Martiňák 14,48 sekundy, 2. Vávra
(oba Atletika Poruba) 15,84, 3. Zouhar
(ASK Blansko) 16,67.

100 metrů muži
1. Mazurek (AK Zlín) 11,77 sekundy, 2.
Hrazdil (AK Olomouc) 11,97.

Výška ženy
1. Svárovská (ASK Slavia Praha) 155
centimetrů, 2. Balůsková (SK Přerov)
155, 3. Šutová (AK Kroměříž) 150.

Výška muži
1. Albrecht (AC Prostějov) 180 centimetrů, 2. Smutný (AK Olomouc) 180, 3.
Zouhar (ASK Blansko) 155.

Dálka ženy
1. Brázdilová (Slovácká Slávia Uherské Hradiště) 546 centimetrů, 2. Šimečková (SSK Vítkovice) 520, 3. Kuželová (AC Prostějov) 431.

100 metrů překážek
starší žákyně
1. Dvorská (SK Přerov) 17,45 sekundy,
2. Veselá 17,67, 3. Doleželová (obě AC
Prostějov) 18,30.

Dálka muži
1. Smutný (AK Olomouc) 620 centimetrů, 2. Zouhar (ASK Blansko) 496, 3.
Skřeček (SK Přerov) 435.

110 metrů překážek dorostenci
1. Mališka (SK Přerov) 14,73 sekundy,
2. Smolka (SSK Vítkovice) 14,90, 3. Kijanica (Atletika Poruba) 15,09.

Oštěp muži
(25. ročník Memoriálu
Eduarda Rozbořila)
1. Veselý (TJ Dukla Praha) 81,55 metru,
2. Jílek (Hvězda SKP Pardubice) 69,42,
3. Kozák (TJ Jiskra Litomyšl) 63,22.

Přijel si pro rekord. Oštěpař Vítězslav Veselý už svým druhým pokusem překonal rekord, třetím ho
pak ještě vylepšil. Milanu Čečmanovi a primátoru Miroslavu Pišťákovi pak vysvětloval, že to tak asi mělo
být.
2x foto: Michal Kadlec

Fotoreportáž

všem partnerům v čele se sta- publice, který takovou dráhu
tutárním městem Prostějov za nemá,“ upozornil Čečman,
podporu a na závěr si neodpus- sám bývalý výtečný překážkář.
tím tradiční dovětek: snad se
Exkluzivní rozhovor
tady jednou dočkáme regulérs Vítězslavem Veselým
ního atletického oválu o délce
i ohlédnutí za celým
400 metrů. Vždyť momentálně
podnikem najdete
jsme jediným okresem v re- v příštím vydání Večerníku.

jak
ja
ak se at
atletické
tletickké hvě
hvězdy
ězdy seš
sešly
šly v Prostěj
Prostějově
jově

60 metrů překážek mladší žáci
1. Skřeček (SK Přerov) 10,86 sekundy.
60 metrů překážek
mladší žákyně
1. Brančíková (AC Prostějov) 10,61
sekundy, 2. A. Holonová 10,70, 3. K.
Holonová (obě Atletika Poruba) 11,87.

4x foto: Michal Kadlec

Pohodář. Brzy po doběhu do cíle se Petru Svobodovi dobrá Ženská krása. Když se spojí půvab s pohybem, je to vždy Král. Rekordmanovi a vítězi letošní Velké ceny Vítězslavu Veselé- Poprvé v historii. Ještě nikdy se při hlavním závodu Velké
nálada vrátila a ochotně pózoval se svými fanynkami.
okulahodící podívaná. Přesně tak tomu bylo i při ženské výšce. mu po předání poháru osobně zatleskal i primátor Miroslav Pišťák. ceny města Prostějova nenaplnilo osm drah. Až letos.
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KVITOVÁ, BERDYCH A VESELÝ HLEDALI SVÉ BUDOUCÍ NÁSTUPCE
Zápis do tenisové školy zpestřil trénink s hvězdami i jejich autogramiáda
V letech 2012 a 2013 dokázala mužská tenisová
reprezentace České republiky v čele s Tomášem
Berdychem získat Davisův pohár, ženský tým vytvořený kolem Petry Kvitové pro změnu v letech
2011 a 2012 vládl Fed Cupu. A právě pro snazší
nalezení jejich nástupců se v areálu TK Agrofert
Prostějov uskutečnila ve středu odpoledne akce s názvem „Hledáme nové vítěze FED CUPu
a DAVIS CUPu“, jejíž součástí byl nejen zápis
dětí do tenisové školy, ale i společné foto, trénink
a autogramiáda s Petrou Kvitovou, Tomášem
Berdychem a Jiřím Veselým.
Prostějov/jim
Krásné slunečné odpoledne,
dlouhodobě úspěšná práce TK
Agrofert Prostějov na poli mládeže i dospělých, touha rodičů,
aby se jejich ratolesti již odmalička věnovaly sportování
i velké světové úspěchy českých tenistů, jejichž domovským klubem je právě Prostějov, přispěly k tomu, že
ve středu odpoledne zavítalo
mnoho desítek návštěvníků do
areálu Národního tenisového
centra MORAVA Za Kosteleckou ulicí. Všechny přítomné
úvodem přivítal první muž prostějovského tenisu Miroslav
Černošek, který také společně se svojí manželkou Petrou
předal třem hvězdám kytici a
Tomáši Berdychovi i speciální
dárek k jeho středečním naro-

zeninám. „Tome, věk devětadvacet let se ještě může říkat,
takže vše nejlepší, hodně štěstí
a hlavně zdraví. S tím pak přijdou i další úspěchy,“ poblahopřál spolumajitel marketingové společnosti TK PLUS M.
Černošek své mužské jedničce.

Inspirovalo i fandění
u televize
„Mně i manželovi se tenis
líbí. Rádi se na něj díváme
v televizi a obdivujeme hráče
i hráčky. Tak jsme se rozhodli, že to zkusíme, a buď holce půjde, nebo ne... (úsměv)
Přeji si, aby se to malé líbilo
a hlavně chodila ráda mezi
děti. A třeba to nakonec bude
sport, který se jí bude líbit,
a něčeho dosáhne,“ podělila se

s Večerníkem o své dojmy
mladá maminka Denisa Smejkalová, která svou dceru mimo
tenis přihlásila i do tancování
a plavání. K tomu ještě může
přibýt krasobruslení.
Obdobně své rozhodnutí vysvětlovala i Andrea Furiaková, která
přišla k zápisu se synem. „Chceme, aby si tenis vyzkoušel. Když
se mu bude líbit, tak v něm může
pokračovat. Má ještě plavání
a gymnastiku, pak si vybere to,
co ho bude bavit. Právě u třetího
sportu jsme se rozhodovali mezi
tenisem a fotbalem, dědeček ale
hraje tenis a i já jsem jej dříve
hrála pro radost, tak i proto padla
volba na něj,“ usmála se.
A mezi přítomnými rodiči
se nacházel i dlouholetý extraligový hokejista a nynější
šéf hráčské asociace Marek
Černošek. „Dva roky jsem
už raketu nedržel v ruce, protože přes léto nemám vůbec
čas, přišel jsem se ale s malým zapsat, ať si to vyzkouší.
Uvidíme, jestli budeme chodit,
nebo ne, do ničeho jej tlačit nebudu,“ zmínil otec čtyřletého
Maxe, jenž už stejně jako jeho
táta rovněž nazul brusle a chodí tedy i na prostějovský zimní
stadion.
Letošní zájem o zápis pětiletých a mladších dětí
proběhl až nad očekávání,
od října tu začne s tenisem
hned dvaatřicet předškolá-

Fotoreportáž

Spolu to dokážem! Nejmladší naděje prostějovského tenisu na společném snímku s trenéry tenisové školy (ve žlutém zcela vlevo) a triem hvězd TK
Agrofert Prostějov Jirky Veselého, Petry Kvitové a Tomáše Berdycha (uprostřed zleva).
Foto: Josef Popelka
ků. První padesátiminutovou
lekci zaměřenou na kombinaci pohybu a kontrolu míčku
formou skupinových her absolvovali před zraky rodičů
přímo v den zápisu. „Cílem
dnešního odpoledne je usku-

tečnit zápis do tenisové školy.
Jako každoročně jej pořádáme
v polovině září, protože tréninkový cyklus prvního ročníku je
od října do následujícího září,
tedy dvanáct měsíců. V rámci
něj nabízíme i počáteční lekci,

kdy děti mají možnost vyzkou- nil Ivo Šilhánek, mládežnický
šet si přímo na kurtu, jak to šéftrenér prostějovského tenis tenisovým míčkem a rake- sového klubu.
tou vypadá. Vše má motivační
záměr, aby to děti nabudilo do
Dokončení na straně 34
jednotlivých lekcí, kde se jedná o skutečnou výuku,“ nastí-

jaký byl zápis do tenisové školy...

5x foto: Josef Popelka

Pokyny. Nejmladší zájemci o tenisovou kariéru hltají Dokážu to! Jedna z možných bu- Poděkování. Boss Miroslav Černošek s Petrou Nešetřili jej. Tomáš Berdych s Stále s úsměvem. Petra Kvitová po krátké tenisové
vervou vracel míčky přes síť.
exhibici měla stále důvod k radosti i při autogramiádě.
doucích nadějí při práci s raketou. Černoškovou přivítali trio tenisových hvězd.
rady od jednoho z trenérů.

Olympijské centrum v Prostějově bude mít víceúčelovou halu!
Prostějov/lv - Již v roce 2017
bude v Prostějově vedle velodromu stát víceúčelová sportovní hala, která bude součástí
Národního olympijského centra. Využívat ji budou
především tenisté a volejbalisté,
sloužit však bude i veřejnosti.
Zejména v dopoledních hodinách bude patřit dětem
základních a středních škol,
dospělí přednost haly ocení
i při pořádání společenských
a kulturních akcí v Prostějově.
„Dlouho jsme se snažili být
úspěšní v tenise. Později
jsme
přibrali
volejbal
a ocenění se dostavilo v podobě
přidělení olympijského centra
těchto sportů do Prostějova.
Víceúčelová hala je dalším
krokem v tomto projektu,“
pronesl na čtvrteční tiskové
konferenci Miroslav Černošek,
spolumajitel
marketingové
společnosti TK PLUS, která
stojí za tenisovými i volejbalovými úspěchy prostějovských
klubů.

Výstavba víceúčelové haly
přitom vychází ze společné dílny
státu, Olomouckého kraje, Statutárního města Prostějov a TK
PLUS. Přípravná fáze proběhne
již v příštím roce, stavět se bude
v letech 2016 a 2017, kdy by
měla být také hala zhotovena.
„Z pohledu kraje jde o významný projekt. Patříme mezi šest
regionů, kde jsou olympijská
centra, což je skvělá propagace.
Ministrovi financí jsem psal,
že tento projekt podporujeme
a pan Babiš odpověděl, že si je
vědomý významu olympijských
center. Tomu odpovídá i částka
osm set milionů korun na jejich
podporu v příštím rozpočtu,“
prozradil hejtman Olomouckého
kraje Jiří Rozbořil. „Hala určitě
pomůže všem našim sportovcům
k dalším úspěchům. Současně
je víceúčelová a věřím, že
bude hostit i řadu špičkových
společenských akcí,“ poznamenal první muž Olomouckého
kraje.
Projekt se těší i přízni
prostějovské radnice, která
pro něj poskytne potřebné
pozemky. A primátor Statutárního města Prostějov Miro-

slav Pišťák předpokládá, že
takto významná akce bude
mít širokou podporu i v nově
složeném zastupitelstvu po volbách. „Ve vedení města možná
budou noví lidé. Když jsem si
však přečetl volební programy,
tak všechny strany a hnutí v nich
mají jasně zakotvenu velkou podporu mládeže. A tato víceúčelová
hala bude sloužit z velké části
právě mládeži. Neumím si
představit, že by zodpovědný
komunální politik vystoupil proti
takovému projektu,“ prohlásil
Miroslav Pišťák.
Sportoviště s možností využití
pro společenské akce bude stát
přes přibližně sto deset milionů
korun, rovných sto získá projekt
ze státního rozpočtu. „Taková
je dohoda ministra financí Andreje Babiše s ministrem školství
mládeže a tělovýchovy Marcelem
Chládkem. Předpokládáme, že
vláda vše posvětí. V roce 2016
by se mělo uvolnit padesát
milionů a v dalším roce stejná
částka,“ nastínil průběh státní
podpory Miroslav Černošek,
který je nositelem olympismu
v Prostějově.
(Pokračování na straně 34)

Skvělá zpráva! Čtyři úhly pohledu na vizualizaci nové haly, která vyroste v areálu Za Kosteleckou ulicí. Drtivá většinu finančních nákladů
bude zajištěna ze státních dotací.
Zdroj: TK PLUS

Tenis

Prostějov/jim - Už za samotný první rok se toho podle
Šilhánka dá hodně stihnout.
„Děti trénují dvakrát týdně po
zhruba padesáti minutách ve
skupinovém tréninku. Navíc
naše filozofie je založena na
tom, že se jedná o instruktáž,
které se pak děti s rodiči mohou dále věnovat doma. Cvičí
průpravné koordinační věci,
klidně i v dětském pokojíčku,“ poukázal úspěšný kouč,
který stojí za výchovou řady
bývalých i současných profesionálních hráčů a hráček.
Po úvodní lekci přišlo na

řadu focení nováčků se stávajícími českými hvězdami
a členy TK Agrofert Prostějov, které si následně se
staršími členy tenisové školy přibližně dvacet minut
zatrénovaly. A vše zakončila dlouhá řada čekatelů na
podpis či společnou fotku se
svými sportovními idoly.
„Bylo to fajn, hlavně se nám
s malým líbilo, že konečně
viděl živého Tomáše Berdycha i Petru Kvitovou. Dívá
se na ně se mnou v televizi.
Bohužel dnešní mládež tráví spoustu času u počítače,
nevěnují se moc sportu, tak
jsem chtěl, aby právě tenis byl
pro kluka příležitostí,“ těšil
se při odchodu Pavel Janura.

A spokojen se vracel zpět domů
i jeho syn. „Líbilo se mi to,
dobře se mi hrálo. Baví mě,
když mohu pinkat, občas si
pinkám i doma,“ pochlubila
se Večerníku potenciální tenisová naděje.
A radost ze středečního odpoledne byla oboustranná. „Je
vždy hezké vidět malé talenty
a hlavně děti, které chtějí hrát
tenis. My jsme jen rádi, že tomu
tady můžeme asistovat. Já jsem
něco podobného až v takové
míře neměla, ve Fulneku jsem
trénovala s tátou a museli jsme
prorazit sami. Ale ty začátky
jsou sice těžké, ale vždy hezké.
Baví vás to, nic moc neřešíte
a jen do toho pinkáte,“ usmála
se dlouhodobě nejlepší pros-

tějovská a česká hráčka Petra
Kvitová. Čtyřiadvacetiletou
hráčku nyní čekají turnaje
v Číně a cílem do zbytku sezony je zajistit si účast na
singapurském Turnaji mistryň. „Poctivě jsem trénovala
po celou dobu, co jsem tady.
Doufám, že to můžu ukázat
i na kurtu,“ přeje si.
Podobně se na akci díval také
Jiří Veselý. „Myslím, že to
byla prima akce, která se povedla. Děti byly snaživé, byla
chvílemi i sranda a celkově
jsme si to užil. Jen ať na sobě
makají, to je jediná cesta, jak
se prodrat na vrchol,“ rozloučila se s caparty v současnosti
největší tuzemská naděje českého tenisu.

Olympijské centrum v Prostějově bude mít víceúčelovou halu!
(dokončení ze strany 33)
Vedle velodromu vyroste
v areálu Za Kosteleckou
ulicí komplexní sportoviště
a odpovídající zázemí. Pevná kapacita je plánována
na šest set míst, v případě
využití mobilních tribun bude
moci přijít až dva a půl tisíce
diváků. „Tato kapacita nám
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umožní pořádání sportovních
akcí, které se dříve musely
uskutečnit v jiných městech.
Umím si představit, že Prostějov
bude hostit i utkání tenisového Fed Cupu. Pevně věřím,
že v průběhu roku 2017 halu
otevřeme nějakou špičkovou
sportovní událostí,“ přislíbil
s úsměvem Miroslav Černošek.

NÁRODNÍ OLYMPIJSKÁ CENTRA V ČR

1. Nymburk
2. Račice
3. Harrachov

pro všechny olympijské sporty
vodní sporty
lyžování

4. PROSTĚJOV

tenis + ženský volejbal

5. Nové Město na Moravě

biatlon + rychlobruslení

6. Ostrava - Vítkovice

atletika

„Nejdůležitější jsou rodiče,“ říká stabilní
člen první světové desítky TOMÁŠ BERDYCH
Prostějov/jim - Středečního
tréninku s dětmi TK Agrofert
Prostějov se zúčastnili Petra
Kvitová, Jiří Veselý a také Tomáš Berdych, který právě ve
stejný den slavil devětadvacáté narozeniny. Nejlepší český
tenista si tak mohl zavzpomínat na své tenisové začátky
a pro Večerník se rozpovídal
i o svých cílech pro nejbližší
budoucnost...
„S dětmi je to super. Jsou bezstarostné a je krásné vidět, jakou
mají za hry radost, jak si tenisu
užívají. Vše je pro ně velkým
zážitkem. Snaží se, mají k tenisu
blízko a hlavně chtějí. Je hezké,
že se to dá takto skloubit a taková akce je určitě super. Jsem tak
rád, že toho mohu být součástí,“
užíval si okamžiků na prostějovských kurtech Tomáš Berdych,
momentálně hráč číslo sedm
světového žebříčku ATP.
Je tak pravděpodobné, že se za
několik let vydá k zápisu i se
svým synem či dcerou. „Asi by
bylo špatné říct, že bych svému
dítěti nedal do ruky raketu. Chtěl
bych, aby se do sportu nějak zapojil, ale aby hlavně v malém

věku měl možnost vyzkoušet
si cokoliv. Že bych byl vyloženě ten táta a dusil ho, že z něj
musí být další tenista, tak to ne...
(úsměv) Musí to jít přirozenou
cestou,“ má již dopředu jasno.
Semifinalista všech čtyř grandslamových turnajů také v krátkosti zabrouzdal do vzpomínek,
jak to bylo v jeho tenisových
začátcích. „Nerad mluvím sám
o sobě, ale myslím si, že jsem
byl dost ukázněný, neměl problémy s flákáním. Začátky byly
náročné, ale radost jsem z toho
měl. Ta je v tomto věku nejdůležitější,“ upozornil Berdych.
Jasno má i o tom, co je pro děti
v tomto věku nejdůležitější.
„Rodiče! Mluvím z vlastní zkušenosti, pro mě byli rodiče strašně moc, obětovali mi spoustu
svého volného času. Kdykoliv
ho našli, tak ho se mnou trávili.
Dnešní doba je úplně jiná, hektická a není to tak jednoduché,
ale pokud se to podaří, je to velká
část, jak dítěti pomoci,“ podotkl
krátce i pátý hráč světa, který se
v krátkosti vyjádřil i k návratu
Nicole Vaidišové zpět na tenisové dvorce. „Hned první zápas se

jí podařil vyhrát a přeji jí jen to
nejlepší, aby to šlo co nejlíp, drželo zdraví. Obecně myslím, že
je to dobrý krok. Je vždy strašně
těžké říkat, jestli jí to půjde, nebo
ne, ale bavíme se o hráčce, jenž
byla sedmá na světě a má obrovský talent,“ sdělil.
Již tuto středu odlétá Berdych
na turnaje po Asii, první bude
v Pekingu, další v Šanghaji.
Poté se vrací do švédského
Stockholmu a následně přijde
na řadu krátké volno, nebo
turnaje ve Valencii a Paříži.
„Závěr sezony bude hodně
nabitý, protože podle toho,
jak dopadlo US Open, tak se
všechno dost zamotalo a boj
o Turnaj mistrů bude opravdu
konečně zajímavý. A do posledního zápasu, do posledního míče bude o co hrát a bude
to hodně vyrovnané. Dostat
se mezi osmičku je ale nejhlavnější cíl do konce sezony.
Bylo by to popáté v řadě, udělám pro to všechno,“ přeje si
Tomáš Berdych, který věří, že
se mu v budoucnu podaří vystoupat až na vrchol některého
z turnajů velké „čtyřky“...

Davis Cup 2015: Soupeřem Čechů budou na úvod Australané

Ukázali projekt. Ve čtvrtek hodinu po poledni oznámili představitelé tří institucí výstavbu nové haly. Zleva:
Miroslav Pišťák, Miroslav Černošek, Jiří Rozbořil, úplně vpředu moderátor tiskovky Tomáš Cibulec.
Foto: Radek Váňa
INZERCE

Dubaj, Prostějov/lv - Atraktivní soupeř čeká v prvním
dějství nového ročníku Davisova poháru na tenisty České
republiky, kteří v termínu od
6. do 8. března přivítají v domácím prostředí výběr Austrálie. Barvy „země klokanů“
hájí především bývalá světová jednička Lleyton Hewitt
a vycházející hvězda Nick
Kyrgios. V sestavě může být

i nebezpečný Bernard Tomic
nebo deblový specialista Chris Guccione.
„Je to těžký soupeř, který dává
dohromady nový tým a rozhodně to bude velký boj. Hewitt je
nesmírně zkušený hráč, Kyrgios
má výborný servis a letos v osmifinále Wimbledonu vyřadil
Nadala,“ přiblížil vysokou kvalitu příštího soupeře nehrající
kapitán českého výběru Jaroslav
Navrátil, který současně přiznal,
že los mohl být i nepříjemnější.
„Třeba Brazílie. Určitě by si na
nás připravili pomalou antuku.
K tomu daleká cesta. Této variantě jsme se vyhnuli a to nás

těší,“ dodal nehrající kapitán
družstva České republiky.
Hrát se bude až za několik
měsíců a tak zatím není jisté, v
jaké sestavě český tým nastoupí
a ani povrch, na kterém se utkání odehraje. „To bude záležet
právě na hráčích. Řeknouu si, na
čem chtějí nastoupit,“ poznameznamenal Navrátil.
Vítěz česko-australského
ho
souboje půjde ve čtvrtfinále na lepšího z dvojice Itálie - Kazachstán.
V případném semifinále
ále
by pak na postupující tým
čekala pravděpodobně opět
Francie.

Takže pokud by se pavoukem do této fáze prokousali
Češi, měli by s tímto týmem
výhodu domácího prostředí
a mohli by mu tak oplatit nedávnou porážku z Roland
Garros.

Sport
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Ohlédnutí za semifinálovým zápasem Davisova poháru ve Francii (1:4)
„S hráči budeme mluvit až po sezoně. V klidu a bez emocí,“ komentuje situaci kolem českého týmu Miroslav Černošek
Prostějov - Katastrofické
vize o temné budoucnosti
daviscupovéhovýběruprostějovský manažer Miroslav Černošek (na snímku),
jehož agentura Česká sportovní marketingově
a organizačně zajišťuje zápasy českého týmu, povážlivě odmítá. Muž, který před lety zprostředkoval
comeback Radka Štěpánka do týmu a významně
tímto krokem pomohl k pozdějším úspěchům, je
optimistou. „Věřím, že i nadále uvidíme řadu zajímavých utkání s atraktivními soupeři a hráči,“ tvrdí
vexkluzivnímrozhovoruproVečerníkuM.Černošek.
Ladislav Valný
Po semifinálové porážce ve Francii se objevily názory, že český tenis čekají v Davis Cupu těžké časy.
Sdílíte tyto hlasy?
„To jsou pesimistické vize,
které brzdím...(úsměv) Před
lety nikoho nenapadlo, jaké
nás čekají úspěchy. Ani velký
snílek by si nemyslel, že soutěž vyhrajeme! A nám se to
podařilo hned dvakrát, dokonce v řadě za sebou. Nejde jen
o hlavní dlouholeté opory. Třeba výkon Jirky Veselého v Paříži naznačil, že budoucnost
týmu nemusí být vůbec černá.“
O úspěchy v posledních letech se však starala především dvojice Tomáš Berdych - Radek
Štěpánek. Budou v týmu pokračovat?
„Ta otázka tady pochopitelně
existuje, nicméně je položená
předčasně! Bezprostředně po
prohraném semifinále jsem
s oběma mluvil a cítil jejich
zklamání. Ani jeden ale neřekl,
že končí. Stejně jako v minulých letech všechno probereme
až na konci sezony. V klidu
a bez emocí. A společně vybereme variantu, která bude pro
všechny ideální.“

Takže není vyloučeno, že se obě
opory představí
v národním dresu
také v příštích
letech?

Jak jste vnímal právě
Štěpánkův výrok v Paříži, že bojovníci někdy nevyhrají, ale nikdy nepřestanou
bojovat?
„Radkův vzkaz fanouškům
jsem pochopitelně vnímal.
A mnohé naznačil... (úsměv)
Už kvůli tomu není namístě
vyhlašovat nějaké závazné
prohlášení na nespecifikované
časové období. Půjdeme zápas
za zápasem. Rozhodovat se
budeme i podle soupeřů, podle
toho, jestli budeme hrát doma
ebo venku.“
ve u.
nebo
Co výrok nehrajínehrají
cího kapitána JaJa
roslava Navrátila, žže
se
pokud Berdych
p
y
s
Štěpánkem skonč
skončí,
bude je následovat?
„Jarda je zkušen
zkušený
platno
kapitán a má platnou

potřebujeme nachystat. Tomu
budou odpovídat i jednání
s hráči.“
Byl los z tohoto pohledu nějak významný?
„Možná klíčový. Zápas úvodního kola je pro příští rok posunutý. Hrát se bude až na začátku
března, týden před špičkovými
turnaji ve Spojených státech na
betonech. Kdybychom například dostali Brazílii, čekala by

Velký zážitek. V semifinále proti Francii sice český daviscupový tým slavil jen jedno
dílčí vítězství díky talentovanému Jiřímu Veselému, souboj na vyprodaném centrkurtu
Philippa Chatriera v areálu Rolanda Garrose ale nadchl.
3x foto: Jiří Vojzola

Foto: Radek Váňa
„Je to všechno otázkou příštích
jednání... Před jednotlivými zápasy bude důležité, jak se bude
vyvíjet sezona všech hráčů. Jak
se budou cítit, jakou budou mít
formu, jestli je nebude trápit
zranění. Podívejte se na Radka Štěpánka. Není vyloučeno,
že po zápase ve Francii bude
muset předčasně ukončit sezonu, což nás všechny hodně
mrzí. Ale je to velký bojovník,
a věřím, že se dá dohromady
a rychle se na kurty vrátí.“

smlouvu na příští rok. Řekl
bych, že řešení nového kapitána není v tuto chvíli žádný problém, kterým bychom se měli
zabývat.“
Los příštího ročníku
České republice přiřknul Austrálii v domácím
prostředí. Co říkáte takovému losu?
„Je to těžký soupeř. Hewitt
a Kyrgios, to jsou skvělí hráči. Ale hrajeme doma, což je
výhoda a víme, na koho se

nás dlouhá cesta a antuka. S tím
bychom neměli u hráčů šanci. Ale hrajeme doma, povrch
upravíme tak, aby byl stejný
jako v Key Biscayne a Indian
Wells. Pro naše nejlepší bude
první kolo Davis Cupu současně přípravou na tyto turnaje.
A s touto myšlenkou u nich
můžeme uspět. Navíc je tu Jirka
Veselý, který i v Paříži ukázal,
že společně s Lukášem Rosolem jsou oba platnými členy
týmu. Máme na výběr ze čtyř
hráčů, což sice není moc, ale
také ani málo... (úsměv)“

NOHEJBALISTÉ VSTUPUJÍ DO BOJE O PRVNÍ LIGU! Kapitán Tomáš Procházka: „Myslíme na vítězství“
Tým Sokol I Prostějov bojuje o historický úspěch...

Prostějov/jim, pk - V sobotu
27. září od 10.00 hodin vypuknou na kurtu Sokola I Prostějov
u sokolovny na Skálově náměstí finálové boje
o postup do první nohejbalové ligy. Soupeřem domácího celku, jenž se stal
vítězem „B“-skupiny druhé
ligy, bude Avia Čakovice „B“,
tedy rezerva extraligového celku. Oba celky prošly úspěšně
prvním kolem play-off, když
hostující celek zdolal ve dvou
zápasech Spartak Čelákovice
„B“ 5:1 a 5:3, prostějovské
družstvo zase vyřadilo impozantním způsobem TJ Plazy
po zápasech 5:0 a 5:1. Nyní
se oba týmy utkají na dva vítězné zápasy o přímý postup
do vyšší soutěže. Pro nohejbal
v Prostějově se může jednat
o vskutku historickou událost!
Mužský výběr Sokola I prošel
dlouhodobou částí s velkým
přehledem, když si vedl skvělým způsobem po celou sezónu
a prohrál pouze jeden zápas.
Vedle toho už jen dvakrát remizoval a zbývajících jedenáct
střetnutí vyhrál, což vše dalo

zisk čtyřiadvaceti bodů. Sobotní soupeř, tým Avie Čakovice „B“ rovněž vyhrál svou
základní skupinu „A“, když
v jejím průběhu čtyřikrát prohrál
a jednou remizoval, za což bral
dohromady devatenáct bodů.
„Právě z těchto důvodů má tým
Prostějova výhodu domácího
zápasu v prvním duelu. Očekává se ale velká bitva doslova
o každý míč a diváci a nohejbaloví fanoušci si zcela určitě
přijdou na své. Každý zápas se
hraje do pěti vítězných bodů,
neboli ten, kdo první docílí pátý
bod je vítězem celého zápasu,“
předeslal k tradičním podmínkám pro zisk triumfu v daném
střetnutí Richard Beneš.
Prostějovský tým se bude
v tomto duelu opírat především už o zkušené hráče
Klaudyho, Šlézara, Procházku, Valentu, a Omelku, sestavu týmu dále tvoří mladí
perspektivní hráči Wiesner,
Roba, Ftačník a Matkulčík.
„Tým hostů má ve svém středu
bývalého reprezentanta Suchého, dále někdejšího extraligového hráče Kopáčka a i celek Ča-

kovic má ve svém středu mladé
a velmi talentované hráče
Poncara, Strejčka, Fišera,
několikanásobného
mistra
v dorostenecké kategorii Kučeru a další velmi kvalitní
hráče,“ vyjmenoval Beneš,
jenž společně s asistentem
Matkulčíkem povede Sokol I
z pozice hlavního kouče.
Nutno zdůraznit, že tak daleko jako nyní se prostějovský nohejbal doposud ve své
historii ještě nikdy nedostal.
I když dřívější výběr pod hlavičkou TJ OP Prostějov, za něž
hrál i současný trenér Prostějova
Richard Beneš, se v letech 1975
až 1977 probojoval na mistrovství československé republiky dvojic i trojic, kde obsadil
osmé a deváté místo. To bylo
v tehdejší době skutečné maximum. „Členy tehdejší úspěšné
sestavy byly dále Klika, Hlaváč
a Machač, ale v družstvu TJ
OP Prostějov působili i další
výborní hráči v čele se Spáčilem a dalšími. Pokud se týče
víceméně novodobé historie
mužského prostějovského nohejbalu, družstvo působí již ně-

kolik roků ve druhé lize, kde si
vede se střídavými úspěchy. Ale
především úspěšně vychovává
mladé pokračovatele nohejbalu,
kteří již dnes oblékají dres mužského druholigového výběru,“
poznamenal se spokojeností
v hlase Richard Beneš.
„Výbor nohejbalového oddílu
by v každém případě rád pozval
všechny příznivce a fanoušky
nohejbalu do hlediště, kde snad
vytvoří náležitou atmosféru
pro domácí výběr. Současně
budeme rádi, pokud se přijdou
podívat i mladé naděje na provozování tohoto sportu, v tomto duelu mohou vidět všechnu
krásu kvalitního nohejbalu. Občerstvení všeho druhu na místě
je zajištěno,“ těší se na historický vrchol trenér, který je současně i jednatel nohejbalového
oddílu TJ Sokol I.
Před startem vysněných bojů
o první ligu, která se v Prostějově skutečně ještě nikdy
nehrála, neopomněl jednatel
klubu poděkovat všem partnerům. „Bez jejich pomocí
bychom se nemohli pohybovat
tak vysoko!“

prostějovský nohejbal podporují:
...ještě

+

exkluzivní mediální partner

Prostějov - Z pozice kapitána
povede výběr Sokola I Prostějov do bitvy o první ligu Tomáš
Procházka. Zkušený nohejbalista se těší z úspěšné cesty celého výběru napříč základní částí
druhé ligy i play off, k maximální spokojenosti už tak chybí
jen dvojité zdolání vítěze „A“
skupiny soutěže, tedy celku TJ
AVIA Čakovice „B“...
Jiří Možný

jdeme do prvního zápasu! Je to
nejvíc, co se kdy v Prostějově
hrálo. Všichni se na to těšíme, jde
o vrchol sezony. Celou dobu jsme
k tomu směřovali, a když to půjde,
chtěli bychom to ukončit už ve
druhém zápase u nich, případně
doma ve třetím utkání. Mysleli
jsme si, že naším soupeřem budou
Čelákovice ‚B‘, s nimiž jsme letos
jednou prohráli, ty ale vypadly
v semifinále.“
Znáte dobře svého soupeře?
Máte před sebou baráž
„Je to rezerva prvoligového
na dvě výhry. S jakými celku, který hrál ještě loni extraligu.
pocity ji zahajujete?
Dochází u nich k fluktuaci někte„Myslíme na vítězství, s tím rých hráčů a možná nastoupí až tři

kluci, co hrají stabilně za ‚áčko‘...
Zkušenosti mají a nebude to tak nic
jednoduchého. Doma jsme ale favoritem my, v sezoně jsme tu ještě
ani jednou neprohráli a disponujeme rovněž vyrovnanějším kádrem.
Je to tedy v našich silách.“
Na co se tedy mohou těšit
diváci?
„Doufám, že se dostaví v hojném
počtu! Zvu je, aby se přišli podívat na kvalitní nohejbal. O tak
kvalitní soutěž se tu nikdy nehrálo
a byli bychom rádi, kdyby se přišli
podívat všichni, co mají nohejbal
rádi, a povzbuzovali nás. Budeme
to potřebovat.“

Boxerský turnaj ozdobí

v sobotu dekorování juniorů

Prostějov/jim - Již poosmé se
v prostějovské sokolovně na
Skálově náměstí uskuteční
turnaj města Prostějova mládeže a mužů v boxu. Klání se
zúčastní nejen domácí naděje, ale i sportovci z Jihomoravského kraje, Valašska či
slovenských Malacek. Záštitu
nad touto akcí převzali primátor města Statutárního
města Prostějova Miroslav
Pišťák i první náměstek
hejtmana Olomouckého kraje a prostějovský radní Alois
Mačák.
„Věřím, že se fanoušci mají na
co těšit. Navazujeme na tradici, kterou založil pan Menyház, a představí se boxeři od
přípravky až po muže,“ těší se
na sobotní den předseda pořádajícího BC DTJ Prostějov
i starosta celé jednoty Petr Novotný. Sám pak zvažuje, že by
se krátce před zahájením interligy ukázali a rozboxovali i někteří členové „A“-týmu. „Dojde
k slavnostnímu dekorování juniorů, kteří obdrží medaile i pohár za
vítězství v oblastní soutěži. Jsme
rádi, že tu máme úspěšnou mládež
a v plánu mám zorganizovat
i další zpestření,“ naznačil
Novotný.
Prostějovští muži vstoupí
v neděli 5. října, tedy hned tý-

den po tomto turnaji, do mezinárodní interligy duelem
v Praze. Následně se v sobotu
8. listopadu utkají doma se společným polským výběrem Rybniku a Glivic, kalendářní rok

pak zakončí na konci listopadu
střetnutím ve slovenské Nitře.
Servis před startem boxerské
sezóny BC DTJ Prostějov
bude součástí příštího vydání
Večerníku!
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Exkluzivní interview s letošním jubilantem, jenž před šestadvaceti lety startoval na olympiádě

„BYL TO PO DLOUHÉ DOBĚ SVÁTEK SPORTU A JÁ NECHYBĚL,“

Porto Viro (Itálie), Prostějov - Rok 1988 byl pro
Zdeňka Nenadála, co se týče sportovních výsledků, nejpamátnější. V létě se premiérově stal oštěpařským mistrem Československé republiky mezi
dospělými, na podzim pak na vlastní kůži prožil
olympijskou atmosféru, navíc až v osm tisíc kilometrů vzdáleném jihokorejském hlavním městě
Soulu. Vedle odlišné kultury a prostředí byl svědkem i první medaile Jana Železného pod pěti kruhy,
jenž až posledním pokusem soutěže přišel o zlato.
V současnosti tráví dny u Jaderského moře v deltě
nejdelší italské řeky Pád, kde půjčuje rybářské lodě. Právě odtamtud poskytl PROSTĚJOVSKÉMU
Večerníku exkluzivní rozhovor...
Jiří Možný
Nedávno se ve švýcarském Curychu konalo
atletické mistrovství Evropy.
Měl jste možnost sledovat
výkony svých nástupců
v oštěpu?
„Evropský šampionát jsem
viděl a hodně mě potěšilo, že
máme v této disciplíně následovníky. Barbora Špotáková
je velice důstojnou vyslankyní
Dany Zátopkové, celou sezonou prošla bez prohry a tak
tomu bylo i na samotném mistrovství. No a Víťa Veselý je to
samé, akorát si myslím, že se
potýkal s nějakým zraněním,
což mu nedovolilo plně závodit a připravoval se na každý
závod zvlášť. Honza Železný
to dělal také, protože ho doprovázely zdravotní problémy
a tak má bohaté zkušenosti.
Bohužel Fin měl svůj den a ta
jeho série dokazovala jen to, že
ten den na něho nikdo neměl.
Víťovo stříbro je těžce vydřená
medaile a jen můžu blahopřát.“
Čím to může být, že je
to pro Českou republiku takto úspěšná disciplína?
„V historii našeho oštěpu není
kromě Dany zase až tak moc
zvučných jmen. Zvrat nastal
až s Honzou Železným. Před
ním se tady sice taky házel
oštěp na slušné úrovni, Zdeněk Adamec měl rekord přes
devadesát metrů, Pepa Hanák přes osmdesát metrů, ale
byl to starý typ oštěpu. Ten
zmíněný zlom a změna typu
zastihla oštěpaře nepřipravené.
Někteří se s tím už nenaučili
házet nebo už končili svoji kariéru. Honza ukázal světu, že
není potřeba mohutné postavy
a že oštěp je technická disciplína. Zavedl novou techniku
hodu, kterou se doposud snaží
všichni kopírovat.“
Vy jste to téma již načal. Za uplynulá desetiletí se měnily typy oštěpu,
v čem nastal hlavní rozdíl?
„Já jsem měl možnost zaházet
si oběma typy, tím starým tyINZERCE

pem jsem měl ´osobák´ 76,34
metru a neměl jsem problém
s přechodem na nový typ,
kterým mám hozeno i 80,78
metru. Změna nastala, když
Němec Uwe Hon hodil nový
světový rekord 104,80 metru,
což je přes celé hřiště a byla
ohrožena bezpečnost lidí na
druhé straně stadionu. Starý
typ plachtil a po dopadu ještě
několik metrů ‚jel‘ po trávě.
V sezoně 1985-1986 tak došlo
k úpravě, že se posunulo těžiště o několik centimetrů dozadu. To způsobilo, že se špice
oštěpu po dosažení vrcholu
hodu začala překlápět k zemi
a oštěp se zabodl. Tím se také
zkrátila délka hodu.“
Pozorujete i další vývoj v této disciplíně?
„Změny už nenastaly žádné,
oštěp se prostě musí zahodit
co nejdál, aby se vyhrávalo.
(smích) Dřina je to vážně pořád
stejná, akorát se změnila technika hodu, ale ne nijak zásadně.“
Vaším vrcholem kariéry byl už zmíněný rok
1988. Zúčastnil jste se olympiády v Soulu, jak na tuto
zkušenost vzpomínáte?
„Odpověď bude možná trochu
zmatečná, protože i po těch
letech toho mám plnou hlavu
a uspořádat si myšlenky není
jednoduché...(úsměv)
Ano,
v roce 1988 jsem se zúčastnil letních olympijských her
v Soulu a byla to zkušenost
na celý život. Byl to můj první
a poslední takový velký závod.
Já kluk z Otaslavic jsem se
dostal na takové závody, bylo
to něco nepředstavitelného!
Bohužel jsem zaplatil nováčkovskou daň, ale vůbec toho
nelituji. Předcházející olympiáda v Moskvě 1980 s sebou
nesla bojkot západu, olympiáda v Los Angeles 1984 pro
změnu bojkot východu a tak se
na Soul připravovala spousta
sportovců... Byl to po dlouhé
době svátek sportu a já tam při
něm nechyběl!“
Čím vás jihokorejská
olympiáda tak obohatila?

vzpomíná na jihokorejský Soul 1988 otaslavický oštěpař Zdeněk Nenadál

musel hodně cvičit, abych těm
mladším stačil. V té době jsem
ještě závodil za Prostějov, házel kolem šedesáti metrů, což
bylo na tehdejší úroveň dobré.
Pak jsem se vrátil z mise a šel
na svoje poslední závody, kde
jsem hodil už jen osmačtyřicet
metrů... No a pak jsem odešel
do Itálie, kde prostě nemám
čas na trénink. Jsem celou dobu
na vodě v přístavu a tady dost
dobře nejde dělat, také už mě
začínají bolet kotníky i kolena. Ale kdyby přišlo
na věc, tak bych
se s tím popral.

„Potkal jsem všechny velké hvězdy oštěpu
a měl možnost si s nimi zaházet. Bylo to před
převratem a tak jsem přímo hltal, co se kde děje.
No prostě, jak se říká u nás v Otaslavicích,
tak jsem chodil ‚s otevřenó hubó celé deň‘....“
někdejší oštěpař ZDENĚK NENADÁL
o svém největším životním úspěchu
„Potkal jsem tam všechny velké hvězdy světového oštěpu
a měl možnost si s nimi zaházet. Bylo to před převratem
a tak jsem přímo hltal, co se
kde děje... (smích) Také jsem
spoustu věcí nafotil, protože
v Soulu byly věci, které jsem
v životě neviděl. No prostě, jak
se říká v Otaslavicích, tak jsem
chodil ‚s otevřenó hubó celé
deň‘. Bohužel jsem se již nikdy
na tato místa nevrátil, hodně by
mě zajímalo, jak to tam po takové době vypadá...“
Stal jste se rovněž mistrem republiky, cítil
jste se jako československá
jednička či dvojka za Honzou Železným?
„Mistrem republiky jsem se
stal v letech 1988 a 1989, vždy
jsem ale byl dvojka a Honza
jednička. Jej jsem porazil jen
jednou.“
Co poté zapříčinilo váš
poměrně brzký konec
kariéry?
„No to je vždy tak trochu
ošemetné téma, ale já s tím
nemám problém. Začalo to
klasicky zraněním levého kolena, což spustilo lavinu dalších zdravotních problémů,
jakými bylo natržení mezižeberních svalů či posunutí obratlů. Následovalo to, co muselo, pokles výkonu. I s tímto
jsem ještě měl hozeno solidních pětasedmdesát metrů,
ale na pražské Dukle bohužel
usoudili, že jsem již neperspektivní a musím uvolnit
místo mladým. Tím byl Slovák a tak trochu to zavánělo
nacionalismem, jeho otec byl
vysokým důstojníkem. A tak
jsem v roce 1991 odešel a nastoupil jsem k vojenské polici.
Tuto službu jsem dělal dlouhá
léta, mám za sebou několik
misí a i zde jsem mimo jiné
uplatnil to, co jsem se naučil
ve sportu.“

Kde všude jste byl na
misích?
„Poprvé jsem byl na misích
v Iráku, konkrétně v letech
2004 až 2006 u města Basra,
kde ležela irácká letecká základna Šajba a také náš kontingent vojenské policie.
Tady jsem byl instruktorem
pro výcvik irácké policie
v oboru sebeobrana a dopravní služba, v létě teplota
ve stínu přesahovala padesát
stupňů Celsia. Další problém
byl v tom, že naši studenti z řad
irácké policie byli někteří totálně negramotní, další jen částečně, takže velmi těžká práce
je něco naučit. Mohl jsem tuto
zemi projet, je to jen poušť,
kde hoří zemní plyn. Každé
ráno krásně svítí sluníčko, ale
na obzoru obrovský smogový
smrdutý mrak... A jak sleduji
televizi tak je to tam pořád stejné a možná je teď ta situace ještě mnohem horší. Dále jsem byl
v letech 2010 a 2011 v kontingentu, který ukončil působnost
české armády v Kosovu, takže
se jednaloo velké stěhování.
I se sportem jsem projel kus
země a všude jsou lidé stejní.“
Počátkem roku jste
oslavil padesátiny, jak
se na tento věk cítíte?
„Padesátka je jen číslice označující můj věk, jinak jsem pořád v mysli klukem, co měl
rád sport a hlavně oštěp...
(úsměv) Bohužel už logicky
neudělám některé věci, co
jsem zvládl před třiceti léty.
V životě jsem měl ale dost
štěstí a potkal ty správné lidi.
Mezi nimi i nejlepší ženskou
na světě, kterou jsem si vzal
a ona stála za vším, co se mi

Foto: archiv Z. Nenadála
podařilo i nepodařilo. Jmenuje
se Marcela, jsme spolu už více
než pětadvacet let a neměla to
se mnou jednoduché...(smích)
Máme dvě děti, bohužel jim
sport nic neříká, ale už jsem
dvojnásobný děda a tak mi
svitla ´náděj´, že alespoň vnuk
nebo vnučka sportovat začnou.
Je jedno v čem, hlavně něco!
Dnešní mládež totiž bohužel
zná jen počítač nebo telefon,
což zrovna já nemusím...“
Nyní trávíte poměrně
dost času v zahraničí.
Co je vaší pracovní náplní?
„V armádě jsem si odsloužil
svoje, a tak jsem odešel do zálohy. Jelikož nejsem zvyklý sedět
doma se založenýma rukama
a jeden kamarád mi nabídl práci v Itálii, tak jsem moc neváhal
a šel. Jsem v malém italském
městečku Porto Viro, které leží
na deltě Pádu. Tady půjčuji našim rybářům lodě, se kterými
jezdí po řece Pád a chytají zde
ryby. Dále jim zabezpečuji veškerý servis. Práce je to náročná,
jsem půl roku mimo domov, ale
baví mě.“
Jak často tedy zavítáte
do Prostějova?
„Prostějov navštěvuji docela
často, mám ve městě sestru, za
kterou pravidelně jezdím, a ona
zas za mnou. Manželka má zase

bratra, který také žije v Prostějově, a tak mám dost důvodů na
Hanou jezdit. Někdy zajdu na
stadion, kde to všechno začalo,
a pořád tam vidím svého prvního
trenéra ‚Stréca‘ Míťu Zikmuda,
který mě zasvětil do všech vrhů.
A tak vždycky trochu nostalgicky
zavzpomínám a jedu zpátky...“
Zbývá vám i nyní čas
na sportování?
„Když jsem byl ještě v armádě, tak jsem si udržoval velice
dobrou kondici. Vyučoval jsem
totiž sebeobranu, a tak jsem

Některé věci se nezapomínají...(úsměv)“
Zvažoval jste i trenérskou dráhu?
„Přiznám se, že to byl můj sen,
ale bohužel zůstal nesplněný...
Jednak jsem neměl požadované
vzdělání, mám strojnický směr,
a také můj konec v Dukle Praha
mi moc chuti do toho trénování
nepřidal. Po roztržení Československa jsem se v roce1993 vrátil
domů a přestěhoval se do Přerova, kam si chodil na stadion
ještě tak trochu zaházet a poradit
mladé generaci co a jak. Bohužel těch dětí, které by chtěly pořádně sportovat, nebylo mnoho
a také zápal pro sport jsem nikde neviděl... Takže se ten můj
sen rozplynul a pak jsem to již
nezkoušel. Jako kluk jsem ale
strašně rád chytal ryby, to mi
zůstalo až do dneška. Teď na to
mám i dost času.... (úsměv)“

kdo je
zdeněk nenadál

Jeden z mála prostějovských olympioniků se narodil 12. února 1964 a jeho
jméno je pevně spojeno s oštěpem. Této
disciplíně se začal věnovat v Prostějově pod vedením Miroslava Zikmunda
a propracoval se až do absolutní československé špičky. V letech 1988 a 1989 se stal mistrem republiky a v těchto dnech uplyne šestadvacet let od chvíle, kdy
reprezentoval tehdejší společný stát na XXIV. letních olympijských hrách v jihokorejském Soulu. Ty se konaly od 17. září do
2. října 1988. Poté šla vinou zdravotních patálií jeho výkonnost dolů a postupně aktivní kariéry zanechal. Dnes padesátiletý rodák z Otaslavic má za sebou několik misí u vojenské
policie, momentálně pracuje v Itálii. Na počátku tohoto roku
byl uveden do Síně slávy v anketě Sportovec města Prostějova.

